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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO GRUPO BRADESCO SEGUROS

Senhores Acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas da Bradesco 

adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP, incluindo as normas expedidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP e Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Relatório dos 
Auditores Independentes.
O Mercado de Seguros

Desempenho do Grupo Bradesco Seguros nas operações de Seguros, Previdência Complementar 
Aberta e Capitalização

 

Política de Reinvestimento de Lucros e Política de Distribuição de Dividendos

Evento Societário

 
pela SUSEP.
Investimentos

nessas mesmas normas, a Bradesco Seguros S.A. declara, por si e por suas empresas controladas, possuir 

Provisões Técnicas

 ......................................................................................
 ...............................

 ..............................................................................

Empresas Controladas e Coligadas
 Bradesco Seguros, nos segmentos de Seguro, Previdência Complementar 

Companhia de Seguros, Bradesco Saúde S.A., Atlântica Companhia de Seguros, Bradesco Vida e Previdência 

Adequação de Capital
 com o disposto nas Resoluções 

nos

disposto na Resolução Normativa no

Seguros Populares e Microsseguros 

Riscos: operacional, crédito, mercado, subscrição e liquidez

na gestão de riscos e o alinhamento com a estrutura do Banco Bradesco.
Estão inseridos, nesse contexto, o aculturamento de gestão de risco e capital nos vários níveis de atuação 

visando ao monitoramento contínuo da exposição e tolerância aos riscos.

seguradoras deverá ser o maior valor entre o capital base, o capital de risco e a margem de solvência, 
 

Governança Corporativa 

Corporate Risk Management
avaliação do nível de governança corporativa, com o propósito de mensurar o entendimento, aderência e 

Controles Internos e Compliance

com os principais frameworks Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission Control Objetives for Information and Related Technology

Sarbanes-Oxley.

Internos e Compliance

práticas operacionais estejam aderentes.
Prevenção e Combate à lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo

competentes e, principalmente, coope

Prevenção à Fraude

apresentam irregularidades. 
Plano e Gestão de Continuidade de Negócios

possui Plano d

interrompa a continuidade de suas operações.
Segurança da Informação

da go

tração de palestras, cursos e da publicação de 

disponíveis no mercado.
Ouvidoria

Tecnologia da Informação
aprimoraram produtos e serviços para 

atendimento às necessidades dos nossos clientes e de Órgãos reguladores. Houve melhoria nos processos 

a migraçã
 

nossos clientes. 
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Marketing, Cultura e Esporte

patrocinou importantes peças teatrais, exposições e espetáculos de dança e de música. 

Android, o novo aplicativo pode ser baixado gratuitamente na loja de aplicativos Google Play. 

World Bike Tour
março e reuniu cerca de sete mil ciclistas;

Guinness Book of Record,
Recursos Humanos 

renovação na busca de melhores resultados, com div

seu processo de evolução.
on-line

on-line
MBA 

In Company.
site do UniverSeg, com novo layout, possibilita navegação mais prática para acesso aos cursos on-line, 

artigos, entrevistas, dicas de autodesenvolvimento, visando ao aprimoramento de competências essenciais, 

site do 

Responsabilidade Socioambiental

Sustentabilidade em Seguros, da United Nations Environment Programme Finance Initiative 

melhorar o desempenho nos negócios e contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica;  

do 
World Bike Tour,  

esportivas e culturais;
rojeto pioneiro, consiste no reaproveitamento de sucatas e peças 

mais de sete mil toneladas;

agora dispõem de melhores condições para lidar com os idosos; e

de eventos, aproveitando sobras como lonas, banners, entre outros, promovendo a reinserção dos 
moradores da comunidade ao mercado de trabalho.

Premiações
a edição do Prêmio Segurador Brasil, promovida pela Editora Brasil 

 

 

Tablet
principais prêmios da publicidade internacional. 

cases),
, promovido pela revista Executivos 

Software cases
cases

Rating 
ratings em escala 

rating Nacional 
 

seus clientes.
Agradecimentos

Diretoria

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota Controladora Consolidado
ATIVO 2013 2012 2011 2013 2012 2011
CIRCULANTE ........................................................................................... 2.059.809 1.780.593 1.630.270 111.553.786 97.133.606 87.371.630

Disponível ............................................................................................. 17.527 21.357 16.083 114.574 137.473 263.327
Caixa e bancos  ...................................................................................

 .........................................................................

Aplicações ............................................................................................. 4 885.655 1.033.227 998.204 105.644.194 92.176.250 82.934.871
Créditos das operações com seguros e resseguros ........................ 565 182 349 2.606.782 2.384.928 2.085.298

Prêmios a receber  .............................................................................. 6
 .............................................................

 ........................................................

Outros créditos operacionais  ............................................................. 152.588 150.384 121.800 232.053 222.900 210.778
Ativos de resseguro - provisões técnicas ......................................... 7 107.390 101.820 97.811 739.899 739.912 528.962
Títulos e créditos a receber ................................................................. 895.767 473.608 395.879 1.170.865 689.383 681.921

 ................................................................

 ................................................. 11
 ...................................................................................

Outros valores e bens .......................................................................... 315 - 14 46.892 57.709 44.208
Bens à venda  ...................................................................................... 10 - - -

 .................................................................................... -

Despesas antecipadas ......................................................................... 2 15 130 60.014 74.948 71.719
Custos de aquisição diferidos ............................................................ 19d - - - 938.513 650.103 550.546

Seguros ............................................................................................... - - -

ATIVO NÃO CIRCULANTE ...................................................................... 14.339.499 16.725.729 11.882.531 46.224.294 53.591.543 35.168.413
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ............................................................. 630.605 614.647 662.506 42.764.885 50.541.891 32.674.096

Aplicações ............................................................................................. 4 - - - 38.589.897 46.936.476 30.000.239
Créditos das operações com seguros e resseguros ........................ - - - 112 104 89

 .............................................................. - - -

Ativos de resseguro - provisões técnicas ......................................... 7 1.169 1.220 296 163.230 135.181 132.214
Títulos e créditos a receber ................................................................. 629.436 613.427 662.210 3.409.144 2.913.072 2.525.278

 ................................................................

 ................................................. 11
 ................................................................ 9

 ...................................................................

Despesas antecipadas ......................................................................... - - - 3.870 2.072 793
Custos de aquisição diferidos ............................................................ 19d - - - 598.632 554.986 15.483

Seguros ............................................................................................... - - -

Investimentos ....................................................................................... 13.352.674 15.821.328 11.088.066 1.917.323 1.774.632 1.563.713
 ............................................... 12

Imóveis destinados a renda  ................................................................ 13 - - -

 ..........................................................................

Imobilizado ............................................................................................ 14 31.278 30.742 31.945 281.056 213.506 159.771
Imóveis de uso próprio  ....................................................................... -

Bens móveis  .......................................................................................

 .................................................................... - - -

 ..........................................................................

Intangível ............................................................................................... 15 324.942 259.012 100.014 1.261.030 1.061.514 770.833
 ...............................................................................

 TOTAL DO ATIVO  .................................................................................. 16.399.308 18.506.322 13.512.801 157.778.080 150.725.149 122.540.043



126 – São Paulo, 124 (40) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 27 de fevereiro de 2014

continua

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (Em milhares reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012  (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

Nota Controladora Consolidado
PASSIVO 2013 2012 2011 2013 2012 2011
CIRCULANTE  .......................................................................................... 1.108.943 266.863 1.011.204 20.440.187 17.296.711 15.219.307

Contas a pagar  ..................................................................................... 985.963 150.085 896.630 2.866.562 1.748.936 2.251.168
 ............................................................................ 16

Impostos e encargos sociais a recolher  .............................................
Encargos trabalhistas  .........................................................................
Impostos e contribuições  .................................................................... 17

 ........................................................................
Débitos de operações com seguros e resseguros ........................... 3.247 4.103 2.258 404.513 485.270 462.233

Prêmios a restituir  ............................................................................... - - -
 .............................................................

 ........................................................ - - -
Corretores de seguros e resseguros  ..................................................

 ............................................................... - - -
Depósitos de terceiros  ........................................................................ 18 541 1.049 2.343 314.531 290.202 165.464
Provisões técnicas - seguros  ............................................................. 19a 119.192 111.626 109.973 9.824.395 8.304.346 6.801.265

Danos  .................................................................................................
Pessoas  ..............................................................................................
Vida Individual  .................................................................................... - - -
Saúde  ................................................................................................. - - -
Vida com cobertura de sobrevivência  ................................................. - - -

Provisões técnicas - previdência complementar .............................. 19a - - - 1.130.098 1.019.256 967.883
 ...................................................................... - - -

 ....................................................................................... - - -
Provisões técnicas - capitalização ..................................................... 19b - - - 5.900.088 5.448.701 4.571.294

Provisões para resgates  ..................................................................... - - -
Provisões para sorteios  ...................................................................... - - -

................................................................................. - - -
PASSIVO NÃO CIRCULANTE ................................................................. 349.585 409.044 349.161 121.727.718 114.964.538 94.524.930

Contas a pagar  ..................................................................................... 41.651 49.569 - 86.878 2.456.941 747.742
Contas a pagar  ................................................................................... -

 ................................................................................ - - -
 ........................................................................ - - -

Provisões técnicas - Seguros ............................................................. 19a 9.296 12.307 10.059 81.428.052 72.881.809 58.744.996
Danos  .................................................................................................
Pessoas  ..............................................................................................
Vida Individual  .................................................................................... - - -
Saúde  ................................................................................................. - - -
Vida com cobertura de sobrevivência .................................................. - - -

Provisões técnicas - previdência complementar .............................. 19a - - - 37.946.477 37.106.146 32.997.566
 ...................................................................... - - -

 ....................................................................................... - - -
Outros débitos ...................................................................................... 298.638 347.168 339.102 2.266.311 2.519.642 2.034.626

Provisões judiciais  .............................................................................. 20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  ........................................................................... 21 14.940.780 17.830.415 12.152.436 15.610.175 18.463.900 12.795.806

Aos acionitas da controladora  ........................................................... 14.940.780 17.830.415 12.152.436 14.940.780 17.830.415 12.152.436
Capital social  ......................................................................................
Aumento de capital em aprovação  .....................................................
Reservas de reavaliação  .................................................................... - -
Reservas de lucros  .............................................................................
Ajustes com títulos e valores mobiliários .............................................

PARTICIPAÇÃO DE ACIONISTAS MINORITÁRIOS  .............................. - - - 669.395 633.485 643.370
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  .................................... 16.399.308 18.506.322 13.512.801 157.778.080 150.725.149 122.540.043

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota Controladora Consolidado
2013 2012 2013 2012

Prêmios emitidos líquidos .................................. 26a
Contribuição para cobertura de risco ............... - -
Variação das provisões técnicas ....................... -
Prêmios ganhos ................................................... 26 415 423 23.854.321 17.476.447
Receitas com emissão de apólices ................... - -
Sinistros ocorridos .............................................. 26b
Custos de aquisição ............................................ 26c
Outras receitas e (despesas) operacionais ...... 26d
Resultado com resseguro .................................. 26e 13.445 56 (65.064) 43.523

Receita com resseguro .......................................
Despesa com resseguro ..................................... - -

OPERAÇÕES DE PREVIDÊNCIA
Rendas de contribuições e prêmio  ....................... 26f - -

 conceder .............................................................. - -
Receitas de contribuição e prêmios de VGBL .. - - 4.495 58.163
Rendas com taxas de gestão e outras taxas .... 26g - -
Variação de outras  provisões técnicas ............ - -
Custos de aquisição ............................................ 26h - -
Outras receitas e despesas operacionais ......... 26i - -

OPERAÇÕES DE CAPITALIZAÇÃO
 .......... - -

Variação da provisão para resgate ..................... - -
Receitas líquidas com títulos de
  capitalização ..................................................... - - 570.531 531.429
Variação das provisões técnicas ....................... - - 92.876 (3.677)
Resultado com sorteio ........................................ - - (96.363) (78.896)
Custos de aquisição ............................................ - -
Outras receitas e despesas operacionais ......... 26j - -

Despesas administrativas .....................................
Despesas com tributos ..........................................
Resultado financeiro .............................................. (40.590) 10.128 732.637 5.193.851

 ..............................................
 ..............................................

Resultado patrimonial ............................................ 3.986.093 3.599.670 487.526 540.392
Resultado operacional ........................................... 3.600.516 3.380.357 6.073.550 5.628.167
Ganhos e perdas com ativos não correntes ........ (1.150) 898 (53.415) (37.992)
Resultado antes dos impostos e participações .. 3.599.366 3.381.255 6.020.135 5.590.175

Imposto de renda ................................................... 26o
Contribuição social ................................................ 26o
Participações sobre o resultado ............................
Participações acionistas minoritários .................... - -

Lucro líquido do exercício ..................................... 3.653.443 3.374.682 3.653.443 3.374.682
 ............................................

 ..................................
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

2013 2012
Lucro líquido do exercício ................................................................................ 3.653.443 3.374.682

Controladora ........................................................................................................ 20.009 139.293
........................................................................................................ (7.905.595) 4.839.535

 ...................................................................... (8.002) (55.717)
 ........................................................................ 3.162.238 (1.935.814)

Total do resultado abrangente do exercício ................................................... (1.077.907) 6.361.979

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 Controladora  Consolidado 
2013 2012  2013 2012

Resultado antes dos impostos e participações ....... 3.599.366 3.381.255  6.020.135  5.590.175 
Ajustes para:

 .....................................
 .......................

 .....................
 Despesas antecipadas ................................................

 ...................................... - - 
 ................................

............................
 .........................................................................  - - 

(Prejuízo)/lucro líquido ajustado do exercício ..........  (294.452)  (161.880)  51.048.966  51.649.716 
Variações nas contas patrimoniais
 aumento/(redução):
 Aplicações - títulos a valor justo por meio do
 resultado ......................................................................

 ......
 .......................................

 .........................................
..................................................

 Contas a pagar ............................................................
 .......

 .................................................
 ......................................

 ......... - - 
 ............................... - - 

 .............................................................

Caixa líquido (consumido)/gerado pelas operações  58.290  243.829 
 

(51.092.392)
 

(38.362.276)
 Imposto de renda sobre o lucro pago  ......................... - 
 Contribuição de renda sobre o lucro pago .................. - 
Caixa líquido (consumido)/gerado nas
 atividades operacionais ............................................  (236.162)  80.740  (2.308.607)  11.257.390 
Atividades de Investimento
 Dividendos e juros sobre capital próprios recebidos ...

 ..............
 .......... - - 

 Ajustes com títulos e valores mobiliários - positivos ....
 Ajustes com títulos e valores mobiliários - negativos .. - - - 

 .............................................
 ......................................... - 

 ......................  - - 
 ......................................

 .......................... - - 
 Alienação de investimentos ......................................... - - - 
Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades
 de investimentos ....................................................... 1.176.332 1.339.535  3.189.007  (10.046.876)
Atividades de Financiamento
 Aumento de Capital .....................................................
 Dividendos e juros sobre capital próprios pagos .........
 Participação dos acionistas minoritários ..................... - - 
Caixa líquido consumido nas atividades

 .......................................................  (944.000) (1.415.001) (903.299)  (1.336.368)
(Redução)/aumento líquida de caixa e
 equivalente de caixa  .................................................  (3.830)  5.274 (22.899) (125.854)

 ...
 .....

(Redução)/aumento líquida de caixa e
 equivalente de caixa ..................................................  (3.830)  5.274 (22.899) (125.854)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Em milhares de reais)

 DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO EM 2013 E 2012 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 (Em milhares reais)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Consolidado
2013 2012

Receitas ....................................................................................................................  50.976.807  45.446.285 
 Receita com operações de seguros ........................................................................
 Rendas de contribuições e prêmio ..........................................................................

 ...............................................................
 ...................................................................................

 ............
 Rendas com taxas de gestão e outras taxas...........................................................
Variação das provisões técnicas ...........................................................................  (19.772.040) (23.274.248)

.......................................................................
 ..........................................................................

 ....................................................................................
Receita operacional.................................................................................................  31.204.767  22.172.037 
Sinistros retidos e despesas com benefícios, resgates e sorteios ....................  (19.788.719) (16.544.055)
 Sinistros ...................................................................................................................
 Recuperação de sinistros ........................................................................................
 Variação da provisão de sinistros ocorridos mas não avisados ..............................
 Despesas com pecúlio.............................................................................................
 Variação da provisão de eventos ocorridos mas não avisados ...............................
 Despesas com títulos resgatados e sorteados ........................................................
Insumos adquiridos de terceiros ...........................................................................  (4.510.735) (3.990.919)

 ......................................................................................
 ...............................................................
 .............................................................

Consolidado
2013 2012

 ......................................................................
Valor adicionado bruto ............................................................................................  6.905.313  1.637.063 
Depreciação e amortização ....................................................................................
Valor adicionado líquido produzido pela entidade ...............................................  6.727.106  1.521.531 
Valor adicionado recebido em transferência ........................................................  10.471.342  14.375.839 

 ...................................................................
 ...................................................................................................

 ......................................................................................................................
VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR .....................................................................  17.198.448  15.897.370 
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO: ............................................................  17.198.448  15.897.370 
Pessoal .....................................................................................................................  1.018.621 977.756 
 Remuneração direta ................................................................................................

 ................................................................................................................
 .........................................................................................

Imposto, taxas e contribuições ..............................................................................  3.112.113  2.754.716 
 ...................................................................................................................

 Estaduais .................................................................................................................
 ................................................................................................................

Remuneração de capital de terceiros ....................................................................  9.304.167  8.711.583 
 ........................................................................................................................

 ...................................................................................................................
Remuneração de capital próprio............................................................................  3.763.547  3.453.315 
 Dividendos ...............................................................................................................

 ......................................................................................
 Participação dos não controladores nos lucros retidos ...........................................

Aumento Reservas de reavaliação  Reservas de lucros  Ajustes com Participação  Total do
 Capital 

social 
(redução) de capital 

em aprovação 
- Imóveis próprios e de 

controladas  Reserva legal 
 Reserva 

estatutária 
 títulos e valores 

mobiliários 
 Lucros 

acumulados  Total 
 de acionistas 

minoritários 
patrimônio 

líquido 
Saldos em 1º de janeiro de 2012  ..................  6.080.000 423.332 142 953.027  2.998.375  1.697.560 -  12.152.436  643.370  12.795.806 

.......................................  - - - -  - - 300.000 - 300.000 

 ....................................................  - - - -  -  - -  - 
 Ajustes com títulos e valores mobiliários  ........  - - - - - -  2.987.297  2.990.852 

...............................  - - - - -  -  3.374.682  3.453.315 
 ..  - - - -  - - (7.117) - (7.117)

 Dividendos antecipados
 ..................................  - - - - -  - (976.883)  (1.066.470)

 Dividendos propostos  .....................................  - - - - -  - -  - (2.486)
 ......  - - -  -  - -  - 

 Saldos em 31 de dezembro de 2012  ...........  6.080.000 723.332 140  1.121.761  5.220.325  4.684.857 -  17.830.415  633.485  18.463.900 
 - - - - -  - -  - -  - 

 ....................................................  - - - -  -  - -  - 
 ........ - - -  - -  - -  - 
 ........ - - -  - -  - -  - 

 - -  - 
.......................................  - - - -  - - 110.000 - 110.000 

 Ajustes com títulos e valores mobiliários  ........  - - - - - -  (4.731.350)  (4.732.620)
...............................  - - - - -  -  3.653.443  3.763.546 

........................................................  - - - -  - -  (1.054.000) -  (1.054.000)

........................................................  - - - - -  - (867.728) (871.248)
 Dividendos pagos  ...........................................  - - - - -  - -  - (69.403)

 ......  - - -  -  - -  - 
 Saldos em 31 de dezembro de 2013  ...........  6.803.332 110.000 -  1.304.431  6.769.510 (46.493) -  14.940.780  669.395  15.610.175 

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

1 Contexto operacional

pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP a operar em todas as modalidades de seguros dos 

Bradesco S.A.

em conjunto ou individualmente.

2. Resumo das principais políticas contábeis

demonstrações contábeis.
a. Base de preparação

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, incluindo os pronunciamentos, 

b. Reapresentação dos valores correspondentes 

 Controladora

 

Saldo divulgado 
anteriormente 

em 2012 Reclassificações

Saldo divulgado 
reclassificado 

em 2012
Ativo    
Ativo não circulante ....................................... 16.801.241 (75.512) 16.725.729
Títulos e créditos a receber ........................... 688.939 (75.512) 613.427

 ............
Total do Ativo .................................................. 18.581.834 (75.512) 18.506.322
Passivo    
Passivo não circulante................................... 484.556 (75.512) 409.044
Contas a pagar................................................ 125.081 (75.512) 49.569

 ............................................ -
Total do Passivo ............................................. 18.581.834 (75.512) 18.506.322

 Controladora

 

Saldo divulgado 
anteriormente 
em 01/01/2012 Reclassificações

Saldo divulgado 
reclassificado 
em 01/01/2012

Ativo    
Ativo não circulante ....................................... 11.953.704 (71.173) 11.882.531
Títulos e créditos a receber ........................... 733.383 (71.173) 662.210

 .............
Total do Ativo .................................................. 13.583.974 (71.173) 13.512.801
Passivo    
Passivo não circulante................................... 420.334 (71.173) 349.161
Contas a pagar................................................ 71.173 (71.173) -

 ............................................ -
Total do Passivo ............................................. 13.583.974 (71.173) 13.512.801

 Consolidado

 

Saldo divulgado 
anteriormente 

em 2012 Reclassificações

Saldo divulgado 
reclassificado 

em 2012
Ativo    
Ativo circulante............................................... 96.655.289 478.317 97.133.606
Créditos das operações com seguros e
 resseguros .................................................... 1.840.002 544.926 2.384.928
 Prêmios a receber ..........................................
Outros créditos operacionais........................ 224.991 (2.091) 222.900
Ativos de resseguro – provisões técnicas... 804.430 (64.518) 739.912
Ativo não circulante ....................................... 54.673.225 (1.081.682) 53.591.543
Ativos de resseguro – provisões técnicas... 70.663 64.518 135.181
Títulos e créditos a receber ........................... 4.059.272 (1.146.200) 2.913.072

 ............
Total do Ativo .................................................. 151.328.514 (603.365) 150.725.149
Passivo    
Passivo circulante .......................................... 17.563.621 (266.910) 17.296.711
Provisões técnicas - seguros ........................ 8.571.256 (266.910) 8.304.346
Danos ...............................................................
Pessoas ............................................................
Vida individual ..................................................
Saúde ...............................................................
Passivo não circulante................................... 115.300.993 (336.455) 114.964.538
Contas a pagar................................................ 3.603.141 (1.146.200) 2.456.941

 ............................................
Provisões técnicas - seguros ........................ 72.072.064 809.745 72.881.809
Danos ...............................................................
Pessoas ............................................................
Vida individual ..................................................
Total do Passivo ............................................. 151.328.514 (603.365) 150.725.149
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 Consolidado

 

Saldo divulgado 
anteriormente 
em 01/01/2012 Reclassificações

Saldo divulgado 
reclassificado 
em 01/01/2012

Ativo    
Ativo circulante............................................... 87.015.931 355.699 87.371.630
Créditos das operações com seguros e
 resseguros .................................................... 1.663.607 421.691 2.085.298
 Prêmios a receber ..........................................
Ativos de resseguro – provisões técnicas... 594.954 (65.992) 528.962
Ativo não circulante ....................................... 35.946.716 (778.303) 35.168.413
Ativos de resseguro – provisões técnicas... 66.222 65.992 132.214
Títulos e créditos a receber ........................... 3.369.573 (844.295) 2.525.278

 ............
Total do Ativo .................................................. 122.962.647 (422.604) 122.540.043
Passivo    
Passivo circulante .......................................... 15.526.047 (306.740) 15.219.307
Provisões técnicas - seguros ........................ 7.108.005 (306.740) 6.801.265
Danos ...............................................................
Pessoas ............................................................
Vida individual ..................................................
Saúde ...............................................................
Passivo não circulante................................... 94.640.794 (115.864) 94.524.930
Contas a pagar................................................ 1.592.037 (844.295) 747.742

 ............................................
Provisões técnicas - seguros ........................ 58.016.565 728.431 58.744.996
Danos ...............................................................
Pessoas ............................................................
Vida individual ..................................................
Total do Passivo ............................................. 122.962.647 (422.604) 122.540.043

c. Base para avaliação, de apresentação e moeda funcional

d. Uso de estimativas e julgamentos 

estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 

material dentro do próximo período contábil.
e. Base de consolidação

consolidadas. As demonstrações contábeis consolidadas incluem as demonstrações contábeis  da 
Bradesco Seguros S.A. e das suas controladas diretas e indiretas.

 Percentual de participação
Controladas Direto Indireto
Bradesco Argentina de Seguros S.A. ........................................................... -

 .................................................
Bradeseg Participaciones S.A. .....................................................................

 ........................................................................ -
Bradesco Vida e Previdência S.A. ................................................................ -

 ....................................................... -
 .....................................................................................

 .......................................................................................... -
BSP Empreendimentos Imobiliários S.A. .....................................................
Atlântica Companhia de Seguros ................................................................. -

 ............................................................. -
Bradesco Saúde S.A. ................................................................................... -

 ....................................... -
......................................................................................... -

 ............................................. -
 ......................................... -

 ............................................ -
 ......................................... -

 ................................ -
................................... -

 ...................................................................................... -
 ..................................................................... -

 ........................................ -
 ................................ -

 ..................................... -
 ................................................................................. -

........................................ -
 ............................................................................. -

 ................................................................................... -
 ................................................................................ -

 .......................................... -
........................................ -

 .............................................. -
 ............................................ -
 ............................................ -

Aicas Holgings S.A. ...................................................................................... -
 ................................................................................ -

 

 (i) Controladas

 (ii) Participação minoritária
  A Companhia aplica a política de tratar as operações com participações minoritárias como operações 

com partes externas à Companhia. As baixas com participações minoritárias resultam em ganhos e 
perdas para a Companhia e são registradas na demonstração do resultado. 

 (iii) Saldos e transações eliminados na consolidação

de operações entre as empresas consolidadas são eliminados no processo de consolidação, exceto 
impairment

reconhecido nas contas consolidadas.

g. Disponível (caixa e equivalentes a caixa)
 São representados por disponibilidades em moeda nacional e estrangeira, caixa e depósitos bancários, 

h. Aplicações

tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de acordo 

por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são 
reconhecidas no resultado do exercício.

do exercício. 

sejam perdas por redução ao valor recuperável, são reconhecidas em outros resultados abrangentes 

tiveram seus valores de mercado obtidos a partir da última cotação publicada pela Bolsa de Valores, 

revertida e registrada no resultado.

à proteção de riscos associados com a variação de taxas de juros dos investimentos. As operações com 

 Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, e os custos de transação são reconhecidos 

de taxa de juros.
j. Redução ao valor recuperável
 A Companhia reconhece uma redução ao valor recuperável sobre prêmios a receber direto e sobre 

k. Propriedade para investimentos (Imóveis destinados à renda)

l. Imobilizado

softwares objeto de contratos de arrendamento 

custos de transação no resultado do exercício.

imóveis de terceiros.
m. Intangível
 i. Ágio (Goodwill)

impairment em relação a ágio 

 ii. Softwares
  Softwares

perdas acumuladas por impairment
  Despesas de desenvolvimento interno de software

demonstrar sua intenção e capacidade de concluir o desenvolvimento, mensurando seu custo e a 
softwares

de softwares desenvolvidos internamente incluem todos os custos diretamente atribuíveis ao 

impairment, caso haja indicativo de perda.
softwares

n. Bens à venda - Salvados 

à venda.
o. Ativos de resseguro

possuir rating 

riscos de impairment

p. Custos de aquisição diferidos
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q. Impairment

são revistos no mínimo anualmente para determinar se há alguma indicação de perda considerada 

 
de impairment.

r. Provisões técnicas

ressarcidos, e incluindo honorários de sucumbência. 

triângulos de run-off

 

relativos às despesas relacionadas a sinistros.

constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos contratos de 

assumidas.

a entidade receptora.

inclui todos os sinistros em discussão judicial.

observado de eventos ocorridos no período para os seguros de pessoas com cláusula de participação 

 (iii) Saúde

partir deste momento, os custos relacionados à permanência dos dependentes no plano por cinco 
anos sem o correspondente pagamento de prêmios. 

constituída pelas obrigações decorrentes das cláusulas contratuais de remissão das contraprestações 

seguro saúde, sendo constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos a decorrer dos 
contratos de seguros, cuja vigência tenha iniciado. 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS

constituída pela parcela correspondente aos períodos de riscos não decorridos dos contratos de 

a entidade receptora.

improvement 
Improvement

valor observado de eventos ocorridos no período para os planos de previdência com cláusula de 

ocorridos e ainda não avisados com base em triângulos de run-off

ocorrência.

inclui todos os sinistros em discussão judicial.

 (vi) Planos de capitalização

administrativas, as despesas alocáveis relacionadas aos sinistros, opções intrínsecas e excedentes 

contratos de seguros.

  i. Danos

run-off
  ii. Pessoas
   Para os produtos de Previdência complementar aberta, seguros de vida individual e vida com 

adicionais aos passivos de seguro já registrados na data-base.
 

 comercializados

Produto Tábua Taxa de juros
Taxa de 

carregamento
 ...........

Seguros de Pessoas e Coberturas de Risco........

 Carregamento
Processo SUSEP Tipo 2013/2012

 .....................................................................
 .....................................................................
 .....................................................................
 .....................................................................
 .....................................................................
 ..................................................................... PU
 ...................................................................... PU
 ..................................................................... PU

 ......................................................................... PU
 ......................................................................... PU

 i. Ativos contingentes 

 ii. Passivos contingentes 

 

sucesso, têm os seus montantes reconhecidos nas demonstrações contábeis.
t. Benefícios a empregados
 i. 

patrocinadora, sendo 

 
de desligamento.
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vida e 

u. Imposto de renda e contribuição social

relação aos períodos anteriores.

para apresentação no balanço patrimonial caso haja um direito legal de compensar, e eles se relacionam 
a imposto de renda e contribuição social lançado pela mesma autoridade tributária sobre a entidade 

v. Resultado

de prêmios correspondente ao período de risco a decorrer.

emissão das respectivas apólices, são reconhecidas ao resultado no início da cobertura do risco, em 
bases estimadas.

recebidas das congêneres e do IRB - Brasil Resseguros S.A., respectivamente.

prêmio ganho. 

demais operações.
 As contribuições de planos previdenciários e os prêmios de seguros de vida com cobertura de 

 As rendas com taxa de gestão são apropriadas ao resultado pelo regime de competência segundo taxas 
estabelecidas contratualmente.

o sindicato da categoria, sendo reconhecida no resultado de acordo com as metas estipuladas pela 

w. Novas normas e interpretações ainda não adotadas

impairment e hedge 
accounting hedging

ou alteração nos pronunciamentos vigentes, correspondentes a esta norma.
3 Gerenciamento de riscos

 

os processos de mensuração e o gerenciamento de riscos.

 Consideráveis investimentos nas ações relacionadas ao processo de gerenciamento de riscos são 

envolvendo, principalmente, aspectos voltados à transparência e  prestação de contas.
 Nesse contexto, o processo de gerenciamento de riscos conta com a participação de todas as camadas 

 Esta estrutura encontra-se alinhada com as melhores práticas de mercado, contando com políticas, 

recursos humanos e tecnológicos, voltados a estas atividades.

nível, sobre o tema, com o intuito de se obter sinergia entre estas atividades. Essa instância denominada 

mitigação entre outras atribuições.

limites de exposição a riscos.

gerenciamento de riscos, tem como uma de suas principais atribuições o desenvolvimento de modelo 
interno para o cálculo do capital adicional baseado no risco de subscrição.

balanceamento da carteira, e se sustenta no agrupamento de riscos com características similares, de 

 

 

Asset Liability Management. A metodologia da análise compreende a observação de 

Companhia com seus participantes e segurados.
 

a expectativas;

políticas internas e manuais de práticas e procedimentos.
 A seguir apresentamos um resumo dos riscos inerentes nas principais linhas de negócios de seguros 

responsabilidade de terceiros para automóveis e acidentes pessoais passageiros;

 

longevidade, despesas, taxas de mortalidade e persistência. As estimativas são baseadas na 
experiência histórica e nas expectativas atuariais.

permanecer vivo;

despesas de administração; 

contratos de seguro de acidentes. 

A implementação dessas políticas e o gerenciamento desses riscos são apoiados pela Superintendência 

 Riscos de mortalidade e morbidade são atenuados mediante a cessão de resseguro na modalidade 

 

a expectativas;

  Para o seguro saúde individual, onde algumas das suas provisões são calculadas com base na 

 

nica.
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risco e as implicações de capital para gerenciar os possíveis impactos, bem como a captação de 

estar coberta de possíveis impactos gerados pela melhora da expectativa de vida da população 

 

Fator de sensibilidade Descrição do fator de sensibilidade aplicado

Sinistralidade 

para contratos de anuidade.

Conversão em renda contratos de anuidade.

 

 

Taxas de juros Longevidade
Conversão 
 em Renda

Impacto no resultado e patrimônio líquido
 após impostos e contribuições (R$ mil) ......... Variação de - 5% +0,002% + 5%

 ...........
 ...................
 .................. -

Vida Individual ...................................................... -
Total ..................................................................... (393.382) (61.320) 15.886

 Seguro de danos, vida e saúde
 Para os seguros de  danos, de pessoas, exceto vida individual, e saúde, a tabela abaixo apresenta o 

Impacto no resultado e patrimônio líquido após 
 impostos e contribuições Bruto de resseguro Líquido de resseguro
Auto ...................................................................................
RE......................................................................................
Vida ...................................................................................
Saúde ................................................................................

 Concentração de riscos
 As potenciais exposições à concentração de riscos são monitoradas por relatórios gerenciais onde são 

Bruto de Resseguro – 2013
Auto Ramos elementares PGBL Previdência tradicional VGBL Seguro de vida Total

Sudeste ............................
Sul ....................................
Nordeste ...........................

 ....................
Norte .................................
Total ................................. 3.068.620 1.555.619 1.973.394 1.610.780 18.722.928 4.401.497 31.332.838

Líquido de Resseguro – 2013
Auto Ramos elementares PGBL Previdência tradicional VGBL Seguro de vida Total

Sudeste ............................
Sul ....................................
Nordeste ...........................

 ....................
Norte .................................
Total ................................. 3.068.620 1.361.584 1.973.394 1.610.780 18.722.928 4.401.497 31.138.803

Bruto de Resseguro – 2012
Auto Ramos elementares PGBL Previdência tradicional VGBL Seguro de vida Total

Sudeste ............................
Sul ....................................
Nordeste ...........................

 ....................
Norte .................................
Total ................................. 3.088.082 1.331.545 1.932.089 1.341.188 17.596.738 3.930.464 29.220.106

Líquido de Resseguro – 2012
Auto Ramos elementares PGBL Previdência tradicional VGBL Seguro de vida Total

Sudeste ............................
Sul ....................................
Nordeste ...........................

 ....................
Norte .................................
Total ................................. 3.088.082 1.013.258 1.932.089 1.341.188 17.596.738 3.930.464 28.901.819

aplicado na renov

c. Risco de crédito
 

em vigor. 

rating

proteção de resseguro e, em sua maioria, com a conjugação de planos proporcionais e não proporcionais, 

 
Brasil Resseguros S.A. Alguns resseguradores admitidos participam com menor percentual individual, mas 
todos possuindo capital e rating

integridade e a independência dos processos.
 

procedimentos internos estruturados, independentes e embasados em documentação e relatórios 

apuração, mensuração e cálculo do capital.

Controladora
 2013

Ativos Financeiros/Rating  AAA  AA  BBB 
Sem 

rating

Exposto 
exclusivamente a 
risco de mercado  Total 

Valor justo por meio do resultado ... 186.150 2 3 - 4 186.159
 .............. - -
 .............. - - - -

 ..................... - - - -
Disponível para venda ...................... - - - - 699.496 699.496

 .................... - - - -

Consolidado
 2013

Ativos Financeiros/Rating  AAA  AA  A  BBB BB B Sem rating
Exposto exclusivamente 

a risco de mercado  Total 
Valor justo por meio do resultado .................. 93.423.578 2.781.753 321.750 2.877.880 4.685 486.900 434.320 1.863.318 102.194.184

 ............................. -
 ............................. - - - - - - -

 .................................... - - - - - - -
Disponível para venda ..................................... 16.335.104 54.987 92.820 - - 35.377 9.983 2.397.261 18.925.532

 ............................. - - - - - - -
 ............................. - - -

 ................................... - - - - - - -
Mantidos até o vencimento ............................. 23.114.375 - - - - - - - 23.114.375

 ............................. - - - - - - -
 ............................. - - - - - - -

rating

necessárias para o atendimento regulatório e o aprimoramento nos processos de gestão.

na data de vencimento. 

d. Risco de liquidez 
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Controladora – 2013
Ativo Prazo estimado de realização
 Até 1ano 1 a 5 anos Total
Disponível  ............................................................... -

 ..........................................................
 . -

 ................
 ................................... -

................................
 ............................................. -

Despesas antecipadas ............................................ -
Total ativo ............................................................... 1.925.811 347.893 2.273.704
Passivo Prazo estimado de realização
 Até 1 ano 1 a 5 anos Total

 .............................................
Contas a pagar ........................................................

 -
Depósitos de terceiros ............................................. -

..............................................
Total passivo .......................................................... 1.140.510 318.019 1.458.529

Consolidado – 2013
Ativo Prazo estimado de realização

 Até 1 ano 1 a 5 anos
Acima 

de 5 anos Total
Disponível ................................................................ - -
Aplicações (1) ..........................................................

 . -
 ................ -

 ................................. - -
(3)................................ -

 ............................................. - -
Despesas antecipadas ............................................ - -

.................................. -
Total ativo ............................................................... 110.900.017 6.878.925 34.832.816 152.611.758
Passivo Prazo estimado de realização

 Até 1 ano 1 a 5 anos
Acima 

de 5 anos Total
(2) .............................................

Contas a pagar ........................................................ -
- -

Depósitos de terceiros ............................................. - -
Provisões judiciais (3).............................................. -
Total passivo .......................................................... 28.014.551 33.653.708 80.647.517 142.315.776

 (1)

 (2)

 (3)

e. Risco de mercado

diariamente, de maneira independente.

seus respectivos planos de mitigação devidamente aprovados pela estrutura de governança.
 Gerenciamento do risco de mercado 

mas sim a manutenção do investimento pelo período necessário ao seu tipo de negócio e demanda, 

EVE (Economic 
Value Equity)
pela área econômica do Banco Bradesco. Nesses cenários são determinados movimentos positivos e 

 
Cenário

Fator de risco
Choque de 1 ponto base para  taxa 

de juros e 1% de variação para preços
Índice Bovespa em pontos ..................................

 ......................................
 ....................................

 Fatores de Riscos

Taxa de Juros
Índices de 

Preços
Moeda 

estrangeira
Renda 

Variável
Total sem 

correlação
Total com 

correlação
Controladora ..... -
Consolidado......
Impacto sobre 
as exposições 
sujeitas à:

variações de 
taxas de juros 

cupons de taxas 
de juros

variação da 
taxa dos 

cupons de 
índices de 

preços

variação da 
taxa dos 

cupons de 
moedas 

estrangeiras

variação do

preço de ações

f. Risco operacional
 

e o de Imagem.
 Gerenciamento do Risco Operacional
 

dependências envolvidas no processo, bem como as revisões executadas anualmente.

monitoramento e controle  do processo, possibilitando a redução dos impactos, ao menor custo.

g. Gerenciamento de capital

associado a dimensão da exposição aos riscos.

 As Companhias devem manter, permanentemente, capital compatível com os riscos de suas atividades e 

órgão regulador.

impactos maiores ou menores não devem ser interpolados ou extrapolados a partir desses resultados.

de diversos níveis, as ações de gerenciamento poderiam incluir a venda de investimentos, mudança na 
alocação da carteira, entre outras medidas de proteção.

4 Aplicações

 Controladora
 2013 % 2012 %
Títulos a valor justo por meio do resultado ............. 186.159 21,02 311.291 30,13

............
 ... - -

Títulos disponíveis para venda ................................. 699.496 78,98 721.936 69,87
 ................................

 885.655 100,00 1.033.227 100,00
 Consolidado

2013 % 2012 %
Títulos a valor justo por meio do resultado ............. 102.194.184 70,85 88.677.894 63,74

 .............
............

 
 imobiliários ..................................................................

 ..........................
 

 bancários ....................................................................
 ... -

 ......................................................... - -
 ........ - -

 .............................. - -
 

 emissores privados ..................................................... - - -
Títulos disponíveis para venda ................................. 18.925.532 13,12 46.694.449 33,57

 ..........
 ........

 ................................
 ..............................

 
 .................................................

 
 imobiliários ..................................................................

 .......................... - -
 

 imobiliários .................................................................. - -
.. - -

 ......................................................... - -
Títulos mantidos até o vencimento .......................... 23.114.375 16,03 3.740.383 2,69

............ - -
 ........

imobiliários....................................................................
Total das aplicações ................................................... 144.234.091 100,00 139.112.726 100,00

estão apresentados no ativo circulante, ind
Controladora – 2013

Títulos a valor justo por meio

1 a 30 
dias ou 

sem ven-
cimento 
definido

31 a 
180 

dias

181 a 
360 

dias

Acima 
de 360 

dias

 Valor 
contábil/

Valor 
justo

Valor 
atuali-

zado

Ajuste 
a valor 

justo
 do resultado 184.788 3 8 1.360 186.159 186.136 23
Notas do tesouro nacional - 
 operação compromissada ............... - - - -

 ................ - - -
 

 privados ........................................... - -
Ações................................................. - - - -
Debêntures ........................................ - - - -

.. - - - -
Títulos disponíveis para venda ...... 699.496 - - - 699.496 799.545 (100.049)
Ações................................................. - - -
Total .................................................. 884.284 3 8 1.360 885.655 985.681 (100.026)

 Controladora – 2012

Títulos a valor justo por meio do

1 a 30 dias 
ou sem 

vencimento 
definido

31 a  
180 

dias

181 
a 

360 
dias

Acima 
de 

360 
dias

 Valor 
contábil/

Valor 
justo

Valor 
atuali- 

zado

Ajuste 
a valor 

justo
 resultado 302.125 899 - 8.267 311.291 310.968 323
Notas do tesouro nacional - 
 operação compromissada .............. - - - -
Notas do tesouro nacional ................ - - -

 ............... - - -
 ........... - - - -

 
 privados .......................................... - - -
Ações................................................ - - -
Debêntures ....................................... - - - -

 - - - -
Títulos disponíveis para venda ..... 721.936 - - - 721.936 841.994 (120.058)
Ações................................................ - - -
Total ................................................. 1.024.061 899 - 8.267 1.033.227 1.152.962 (119.735)
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 Consolidado – 2013

 
1 a 30 dias ou sem 

vencimento definido 31 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias
 Valor contábil/Valor 

justo(i) Valor atualizado Ajuste a valor justo(ii)
Títulos a valor justo por meio do resultado .... 57.616.954 4.088.214 13.629.777 26.859.239 102.194.184 101.849.219 344.965

 ............. - -
 ............

Notas do tesouro nacional  ................................... -
 ............ - - -

 ..................................
....................

 ..............................
Debêntures  ..........................................................
Ações ................................................................... - - -

 .....................  - - -
Depósito em garantia especial ............................. -

 ................. - - -
 ........ - - - -

Títulos disponíveis para venda ......................... 2.723.914 85.550 694.958 15.421.110 18.925.532 19.473.822 (548.290)
Notas do tesouro nacional .................................... - -
Ações ................................................................... - - -
Debêntures  .......................................................... -

 ............. - - - -
 ......... - -

................. - - -
 ..................... - - - -

 ................ - - -
 ................ - - -

 ................................................. - - - -
Títulos mantidos até o vencimento  ................. 1.458 - 507 23.112.410 23.114.375 23.114.375 -
Notas do tesouro nacional .................................... - - - -

 ................. - - - -
 .............. - - - -

 .............................. - - - -
Total Geral ........................................................... 60.342.326 4.173.764 14.325.242 65.392.759 144.234.091 144.437.416 (203.325)

 Consolidado – 2012

 
1 a 30 dias ou sem 

vencimento definido  31 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias
 Valor contábil/Valor 

justo (i)
Valor Custo 

atualizado Ajuste a valor justo (ii) 
Títulos a valor justo por meio do resultado ..... 34.995.259 18.445.226 313.230 34.924.179 88.677.894 87.951.352 726.542

 ............. - - - -
 ............ - - -
 ............

Notas do tesouro nacional  ................................... -
....................

Debêntures  .......................................................... -
 ..................................

Ações ................................................................... - - -
 .................... - - -

 ..............................
Notas comerciais .................................................. - -

 ........ - - - -
 ................ - - -

Depósito em garantia especial ............................. - - -
...................................... -

 .................................................................. - - - -
Notas promissórias ............................................... - - - -
Títulos disponíveis para venda ......................... 3.496.450 - - 43.197.999 46.694.449 38.888.978 7.805.471
Notas do tesouro nacional .................................... - - -
Ações ................................................................... - - -

 ............. - - - -
Debêntures  .......................................................... - - -

 ......... - - -
 ............ - - - -

.................. - -
 ..................... - - - -

 .............................. - - - -
 ................ - - -

 .................................................................. - - - -
Títulos mantidos até o vencimento  ................. - - - 3.740.383 3.740.383 3.740.383 -
Notas do tesouro nacional .................................... - - - -

 ................ - - - -
Total Geral ........................................................... 38.491.709 18.445.226 313.230 81.862.561 139.112.726 130.580.713 8.532.013

mais 
valia

impairment

c. Cobertura das provisões técnicas

 Controladora
 2013 2012
Total das provisões técnicas ..................................................................... 128.488 123.933

 .................................
Total a ser coberto ...................................................................................... 19.929 20.893

 ............................................................................
Total dado em cobertura ............................................................................ 31.720 30.893

................................................................................................... 11.791 10.000
Consolidado

 2013 2012
Total das provisões técnicas ..................................................................... 136.229.110 124.760.258

 ...........
 ............................
 ...........................

 ................................................................
.........................

 ...........................
 ................................................................

Total a ser coberto ...................................................................................... 132.887.835 122.075.434
 ..................

 ...............................................................
 ....................................................................
 ...................................................................

Ações............................................................................................................
Debêntures ................................................................................................... -
Total dado em cobertura ............................................................................ 136.032.451 123.055.514

................................................................................................... 3.144.616 980.080

montantes pendentes de pagamento à contraparte.

d. Hierarquia do valor justo 

Nível 1:
 Inputs

inputs 

 Controladora
 2013 2012
 Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Valor justo por meio do resultado .......... 1.358 184.801 186.159 9.158 302.133 311.291
Notas do tesouro nacional – operação

 compromissada ........................................ - -
 ......................... - -

 . - -
Ações.......................................................... - -
Debêntures ................................................. - -

........... - -
Notas do tesouro nacional .......................... - - - -

 ..................... - - - -
Disponíveis para venda ........................... 699.496 - 699.496 721.936 - 721.936
Ações.......................................................... - -
Total ........................................................... 700.854 184.801 885.655 731.094 302.133 1.033.227
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 Consolidado
 2013 2012
 Nível 1 Nível 2 Total Nível 1 Nível 2 Total
Valor justo por meio do resultado ................................................................ 25.219.985 76.974.199 102.194.184 14.600.850 74.077.044 88.677.894
Notas do tesouro nacional – operação compromissada .................................. - -

 ........................................................ -
Notas do tesouro nacional ................................................................................

................................... - -
 .............................................................................. -

................................................................. - -
 ...........................................................................

Debêntures ....................................................................................................... - -
Ações................................................................................................................ - -

 ................................................................. - -
Depósito em garantia especial ......................................................................... - -

 ............................................................. - -
............................... - -

Debêntures – operação compromissada.......................................................... - - - -
 ............................................................................................. - - - -

Notas comerciais .............................................................................................. - - - -
Disponíveis para venda ................................................................................. 16.090.323 2.835.209 18.925.532 25.079.062 21.615.387 46.694.449
Notas do tesouro nacional ................................................................................
Ações................................................................................................................ - -
Debêntures ....................................................................................................... -
Notas do tesouro nacional – operação compromissada .................................. - -

 ........................................................... - -
 .................................................................... - -
 ................................................................... - -

 ............................................................. - -
 ........................................................................... -

 ............................................................................................. - -
................................... - - - -

Total ................................................................................................................. 41.310.308 79.809.408 121.119.716 39.679.912 95.692.431 135.372.343

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012
Saldo em 1º janeiro ............................................. 1.033.227 998.204 139.112.726 112.935.023

 ........................................................
 ..........................................................

 ....................................................
 .................................................... - - -

 .........................................
Saldo em 31 de dezembro .................................. 885.655 1.033.227 144.234.091 139.112.726

f. Desempenho e taxas contratadas

hedge
administrar a exposição a riscos de mercado, de moeda ou taxa de juros e proteção das posições detidas 
à vista.
 Controladora - 2013

 Operação (*) Quantidade
Ano de 

vencimento
Tipo de 

compromisso
Valor de 

referência 
Fundo de investimento      

 ............................. Venda
Total FI RF Cardial ....................     (1.355)

 Controladora - 2012

 Operação (*) Quantidade
Ano de 

vencimento
Tipo de 

compromisso
Valor de 

referência 
Fundo de investimento      

 ............................. Compra 
 .............................. Venda
 ............................. Compra 

Total FI RF Cardial ....................     16.255
 Consolidado - 2013

 Operação (*) Quantidade
Ano de 

vencimento
Tipo de 

compromisso
Valor de 

referência 
Fundo de investimento

................. Venda
Total FI Renda Fixa Cardial ...... (1.355)

........ Venda

........ Compra

........ Compra

........ Venda

........ Venda

........ Venda

........ Compra

........ Venda
Total FI RE Master II 
 Previdência.............................. (3.904.389)

 .................. Compra
 .................. Compra
 .................. Venda
 .................. Venda
 .................. Venda
 .................. Compra

Total FI RF Master III 
 Previdência..............................     251.556

 .... Compra
 .... Compra
 .... Compra
 .... Compra
 .... Compra

Total FI RF Crédito Privado 
 Master  ..................................... 7.830

 .............. Venda
 .............. Compra
 .............. Compra
 .............. Venda
 .............. Compra
 .............. Compra
 .............. Compra
 .............. Compra
 .............. Venda

 ...     35.922 
 ........... Venda
 ........... Venda
 ........... Venda
 ........... Venda
 ........... Venda
 ........... Venda
 ........... Compra
 ........... Venda

Total FI RF Master Previdência     (6.140.885)
 ........................... Venda

Total FI RF Memorial ................     (90)
 ............................... Venda

Total FIF Negocial .....................     (1.084)

 Consolidado - 2013

 Operação (*) Quantidade
Ano de 

vencimento
Tipo de 

compromisso
Valor de 

referência 
............... Venda
............... Venda

Total FIF Renda Fixa Riviera ....     (190)
 

 ................................... Venda
Total Fram Capital  
 Previdência FI RF LP ..............     (66)

 
 .................................. Venda

Total Fram Capital  
 Previdência RV20 FIM ............     (663)

 ..................................... Venda
 ..................................... IND Venda
 ..................................... Compra

Total GBS FIM ...........................     (80.156)
 ........ Compra 

Total BTG Pactual Hyp 
 Prev FIM ................................... 32.976

 
................................ Compra

Total BTG Pactual  Juros e 
 Moeda FIM ...............................     6.195

 .................................... Compra
Total FIM CMD ........................... 1.786

 ................ Venda
Total FI RF ODONTOPREV .......     (1.355)
Total   .........................................     (9.793.968)
 Consolidado - 2012
   Ano de Tipo de Valor de
 Operação (*) Quantidade vencimento compromisso Referência

........ Venda

........ Compra

........ Venda

........ Venda

........ Venda
Total FI RE Master II  
 Previdência .............................     1.216.928

................. Compra 

................. Venda

................. Compra 
Total FI Renda Fixa Cardial l ....     16.255

 ..... Compra
 ..... Compra
 ..... Compra
 ..... Compra

Total FI RF Crédito Privado  
 Master ......................................     7.604

 .................. Compra
 .................. Compra
 .................. Venda
 .................. Venda
 .................. Compra

Total FI RF Master III Prev ........     153.065
 .............. Compra
 .............. Venda
 .............. Compra
 .............. Compra
 .............. Venda
 .............. Compra
 .............. Compra
 .............. Compra
 .............. Compra
 .............. Compra

 .     34.512
 ........... Venda
 ........... Compra
 ........... Venda
 ........... Venda
 ........... Venda

Total FI RF Master Previdência     (2.131.190)
 ........................... Compra
 ........................... Compra

Total FI RF Memorial ................     60.762
 ............................... Compra
 ............................... Compra
 ............................... Venda

Total FIF Negocial .....................     13.978
 ..................... Venda
 ..................... Compra
 ..................... Compra
 ..................... Venda

Total BGT Pactual FI RF ...........     4.967
 Venda
 Compra
 Compra
 Venda

Total BGT Pactual Juros e 
 Moeda FIM  ..............................     (7.702)

............... Compra

............... Compra
Total FIF Renda Fixa Riveira ....     20.805

 ..... Venda
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 ..... DDl Venda
Total FRAM Capital Prev 
 FI RF LP ...................................     (6.124)

 ... DDl Venda
Total FRAM Capital Prev 
 RV20 FIM ..................................     (4.178)

 ..................................... Venda
 ..................................... IDI Compra
 ..................................... IDI Venda
 ..................................... IND Compra
 ..................................... Compra
 ..................................... Venda
  .................................... Venda
 ..................................... Compra

Total GBS FIM ...........................     42.415
 ............... IND Venda

Total Ibiúna Previdência FIM ...     (4.014)
União .......................................... Venda
União .......................................... Venda
Total União ................................     (196.232)

 ................ Venda
 ................ Compra
 ................ Venda
 ................ Compra
 ................ Compra

Total FI RF ODONTOPREV .......     (4.376)
Total ...........................................     (782.525)

 

 
um dia;

6. Prêmios a receber
a. Ramos de seguro

 Controladora
 2013 2012
Seguros de pessoas .....................................................................................
Total ............................................................................................................. 540 25
 Consolidado
 2013 2012
Saúde  ..........................................................................................................

 ............................................................................................
Seguros de pessoas .....................................................................................
Compreensivo residencial ............................................................................

 ..............................................
 .......................................................................................

 ....................................................................................
Compreensivo empresarial...........................................................................
Riscos nomeados e operacionais.................................................................
Riscos diversos ............................................................................................

.........................................................................................
Compreensivo condomínio ...........................................................................
Responsabilidade civil geral .........................................................................
Riscos de engenharia ...................................................................................
Demais .........................................................................................................
Prêmios a receber ...................................................................................... 2.760.923 2.535.849
Redução ao valor recuperável......................................................................
Total ............................................................................................................. 2.541.934 2.352.937

b. Faixas de vencimento
 Controladora Consolidado

 2013 2012 2013 2012
A vencer     

.................................................... - -
 .......................................... -

 ........................................ - -
Total a vencer .............................................. 514 - 2.162.183 1.924.410
Vencidos    

....................................................
 .......................................... -

 ........................................
Total vencidos ............................................. 6.460 6.464 598.740 611.439
Redução ao valor recuperável......................
Total ............................................................. 540 25 2.541.934 2.352.937

c. Movimentação dos prêmios a receber
 Controladora Consolidado
Saldo em 1º janeiro de 2013 (*) ................................................................. 25 2.172.875

 ..............................................................................
 ..........................................................................................................

 ..................................................................... -
 ............................................................................ -

.................................................................................
 .........................................................................................

 ..........................................
Saldo em 31 de dezembro de 2013 (*) ...................................................... 540 2.364.585

Controladora Consolidado
Saldo em 1º janeiro de 2012 ...................................................................... 34 1.860.732

 ..............................................................................
 ...........................................................................

 ..................................................................... -
 ............................................................................ -

.................................................................................
 ..........................................................................................

Reversão de provisão para perda ................................................................
Saldo em 31 de dezembro de 2012 (*) ...................................................... 25 2.172.875

7 Operações de resseguro
a. Composição

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012
Sinistros pagos a recuperar..........................

 ............................................. - -
 .................... - -

Operações com resseguradoras............... 24 139 42.599 13.448
 .....................

Provisão de sinistros ocorridos mas não 
..........................................

 ............ - - -
Provisão de prêmios não ganhos ................. - -
Riscos vigentes não emitidos ....................... - -

 ........................................................... - - -
Ativos de resseguros - provisões 
 técnicas ..................................................... 108.559 103.040 903.129 875.093
Total ............................................................. 108.583 103.179 945.728 888.541

b. Movimentação
Controladora Consolidado

Saldo em 1º janeiro de 2013 ...................................................................... 103.179 888.541
Constituição de provisões ............................................................................ -
Reversão de provisões .................................................................................
Sinistros recuperados ................................................................................... -

 ...................................................
 ...........................................................................................................

Saldo em 31 de dezembro de 2013 ........................................................... 108.583 945.728

Controladora Consolidado
Saldo em 1º janeiro de 2012 ...................................................................... 98.406 695.146
Constituição de provisões ............................................................................
Reversão de provisões ................................................................................. -
Sinistros recuperados ................................................................................... -

 ...................................................
 ...........................................................................................................

Saldo em 31 de dezembro de 2012 ........................................................... 103.179 888.541
c. Composição por ressegurador

Controladora
  2013 2012

  
Sinistros a 
recuperar Recuperação 

Sinistros a 
recuperar Recuperação

Resseguradores Categoria (Nota 7a)  de sinistros (Nota 7a)  de sinistros
IRB Brasil Resseguros S.A.........
Total ...........................................  24 13.474 175 48

  Consolidado 2013 

  Prêmio a
Prêmio 
Cedido

Sinistros a 
recuperar

Recuperação 
de sinistros

Resseguradores Categoria liquidar (Nota 26e) (Nota 7a) (Nota 26e)
IRB Brasil Resseguros S.A.........

 ......................................... Admitida - -
Total ...........................................  110.695 216.822 37.968 194.185

  Consolidado 2012 

Resseguradores Categoria
Prêmio a 
liquidar

Prêmio 
Cedido (Nota 

26e)
Sinistros a 
recuperar

Recuperação 
de sinistros 

(Nota 26e)
IRB Brasil Resseguros S.A.........

 ......................................... Admitida - -
 ......................................... Eventual - - -

Total ...........................................  107.214 283.953 15.481 292.658
d. Demonstração da carteira e do percentual ressegurado

Consolidado 2013

Ramo
Prêmio 
emitido

Prêmio de 
resseguro 

Cedido
(Nota 26e) % Cessão

Sinistros 
ressegu-

rados

Recuperação 
de Sinistros

(Nota 26e) % Cessão
 

 nomeado ...............................
 .............

 ............................
Risco de engenharia...............
Seguros de pessoas ...............

 .....................................
Total ....................................... 5.998.061 216.822 787.973 194.185

 Consolidado 2012

Ramo
Prêmio 
emitido

Resseguro 
cedido 

(Nota 26e) % Cessão

Sinistros 
ressegu-

rados

Recuperação 
Sinistros 

(Nota 26e) % Cessão
 

 nomeado ...............................
 .............

 ............................ - - -
Risco de engenharia............... - - -

 .....................................
Total ....................................... 1.152.949 283.953 565.602 292.658

 Controladora/Consolidado
 2013 2012

 ...................................................................................................
Entre um e cinco anos ..................................................................................
Total ............................................................................................................. 12.177 6.269

softwares

vencimento por igual período. 

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012
INSS .............................................................

 .....................................................
 ..........................................................

Cíveis e trabalhistas .....................................
PIS ................................................................
Sinistros ........................................................

 ...................................................
 .............................................................
 ...........................................................

Total ............................................................. 378.196 418.561 1.966.394 2.199.177
10 Bens à venda
a. Composição

Consolidado
 2013 2012
Auto ..............................................................................................................
Ramos elementares .....................................................................................

 ............................................................................................. -
Total ............................................................................................................. 39.636 52.086

b. Aging
Consolidado

 2013 2012
 ..............................................................................................

 ............................................................................................
 .........................................................................................
 ........................................................................................

Total ............................................................................................................. 39.636 52.086
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a. Créditos tributários e previdenciários
 Controladora
 2013 2012 2011
 Circulante Não Circulante Total Circulante Não Circulante Total Circulante Não Circulante Total
Impostos a compensar ........................

............. - - -
........... - - -

Total  ................................................... 172.689 244.021 416.710 174.430 180.818 355.248 151.479 204.984 356.463
 Consolidado
 2013 2012 2011
 Circulante Não Circulante Total Circulante Não Circulante Total Circulante Não Circulante Total
Impostos a compensar ........................

............. - - -
........... - - -

Total  ................................................... 345.740 1.357.303 1.703.043 334.108 357.487 691.595 303.039 447.064 750.103

b. Tributos diferidos – passivo não circulante
Consolidado

2013 2012 2011

 
Não 

Circulante Total
Não 

Circulante Total
Não 

 Circulante Total
 

 
 .........................................

Total  ...................................... 163 163 2.367.690 2.367.690 713.352 713.352
c. Origens dos créditos tributários de imposto de renda e contribuição social diferidos
 i. 

 Controladora

 
Saldo em 

2012 Constituição Realização
Saldo em 

2013
 ...................................

 ............................
Provisão para contingências cíveis  .............................
Provisão para contingências trabalhistas  ....................

 
 e investimentos  ..........................................................

 ...............................................................
 ..........................................................................

 
 temporárias ................................................................. 200.728 124.147 (55.009) 269.866
Ajuste a valor justo – títulos disponíveis para venda.... -
Total dos créditos tributários .................................... 248.752 124.147 (63.013) 309.886

 
Saldo em 

2011 Constituição Realização
Saldo em 

2012
 ...................................

 ............................ -
Provisão para contingências cíveis  .............................
Provisão para contingências trabalhistas  ....................

 
 investimentos  ............................................................. -

 ............................................................... -
 ..........................................................................

 
 temporárias ................................................................. 165.013 67.550 (31.835) 200.728
Ajuste a valor justo – títulos disponíveis para venda.... -
Total dos créditos tributários .................................... 268.753 67.550 (87.551) 248.752

 Consolidado

 

Saldo em 
2012 Constituição Realização

Saldo em 
2013

 ...................................

 ............................

Provisão para contingências cíveis  .............................

Provisão para contingências trabalhistas  ....................

 

 investimentos  .............................................................

 ...............................................................

 ..........................................................................

 

 temporárias ................................................................. 1.346.100 701.663 (500.452) 1.547.311
Ajuste a valor justo – títulos disponíveis para venda....

 

 incorporada ................................................................. -

Total dos créditos tributários (1) ............................... 1.489.047 1.168.496 (542.895) 2.114.648

 
Saldo em 

2011 Constituição Realização
Saldo em 

2012
 ...................................

 ............................
Provisão para contingências cíveis  .............................
Provisão para contingências trabalhistas  ....................

 ........... - -
 

 e investimentos  .......................................................... -
 ...............................................................

 ..........................................................................
 

 temporárias ................................................................. 1.040.184 525.248 (219.332) 1.346.100
Ajuste a valor justo – títulos disponíveis para venda....

 
 incorporada ................................................................. -
Total dos créditos tributários (1) ............................... 1.276.704 530.482 (318.139) 1.489.047

(1)

 Controladora

 
Saldo em 

2012 Constituição Realização
Saldo em 

2013
 ................................... -

Reserva de reavaliação ................................................ - -
Total dos créditos tributários .................................... 75.512 - (1.914) 73.598

 
Saldo em 

2011 Constituição Realização
Saldo em 

2012
 ................................... -

Reserva de reavaliação ................................................ -
Total dos créditos tributários  ................................... 71.173 4.341 (2) 75.512
 Consolidado

 
Saldo em 

2012 Constituição Realização
Saldo em 

2013
 

 disponível para venda.................................................
 ...................................

Reserva de reavaliação ................................................ -
Ajuste a valor justo por meio do resultado ...................
Total dos créditos tributários (2) ............................... 3.513.891 836.110 (3.578.044) 771.957

 
Saldo em 

2011 Constituição Realização
Saldo em 

2012
 

 disponível para venda.................................................
 ...................................

Reserva de reavaliação ................................................ -
Ajuste a valor justo por meio do resultado ................... -
Total dos créditos tributários (2) ............................... 1.557.299 2.357.665 (401.073) 3.513.891

(2) 
d. Previsão de realização dos créditos tributários sobre diferenças temporárias

Controladora
 Diferenças temporárias Prejuízos fiscais

 
Imposto de 

renda
Contribuição 

social
Imposto de 

renda
Contribuição 

social Total
................................... - -
...................................
...................................
...................................
................................... - -

 144.845 65.528 40.625 18.868 269.866
 

de lucros contábeis. 

 Consolidado
 Diferenças temporárias Prejuízos fiscais

 
Imposto de 

renda
Contribuição 

social
Imposto de 

renda
Contribuição 

social Total
................................... - -
...................................
...................................
...................................
................................... - -

 962.355 525.463 40.625 18.868 1.547.311
 A pr

expectativa de lucros contábeis. 

12 Participações Societárias
a.  Participação em coligadas e controladas

Companhia 
Brasileira de 

Gestão de 
Serviços (f).

Bradesco 
Argentina 

de 
Seguro 

 S.A. 
 (a) ( b)

Bradesco
SegPrev
Investi- 
mentos

Ltda.

Bradesco 
Capita- 
lização 

S.A. 

Bradesco 
Vida

e Previ- 
dência

S.A. 

Bradesco
Auto/RE

Companhia 
de

Seguros 

BSP
Empreen- 
dimentos

Imobiliários 
S.A.(c)

Atlântica 
Cia. de 

Seguros(d)

BSP

Ltda. 

Jahu
Tecno- 

logia em 
Seguros 

Ltda. 

Neon
Empreendi- 

mentos
Partici- 
pações 

Ltda.

Bradeseg
Participa- 

ciones
S.A.(a) ( b) TotalDados 31 de dezembro de 2013

Capital social .............................................
- 

 .............................................................
Percentual de participação ........................

............................................

 provisões judiciais....................................
 ......................  -  - -  - - - - - 

 .....................................
 ........................................ - 

............
Saldo em 1º de janeiro de 2012 .............. 43.765 8.579 4.572.126  293.429 4.336.105 1.161.675 615.443  - 48.066 154  222  5.636  11.085.200 

 ...................  -  -  -  - - - - - - 
 ...................................................  -  -  -  -  -  - - - - - - 

Variação cambial .......................................  -  -  -  -  - -  - - - - 
Ajustes com títulos e valores
 mobiliários - coligadas e controladas.......  -  - -  - - - - - 
Dividendos e juros sobre capital próprio ...  - - - - - 
Baixa..........................................................  -  -  -  -  -  - -  - - - - 

 patrimonial ...............................................
Saldo em 31 de dezembro de 2012 ........ 50.511 4.019 5.266.028  808.201 7.006.824 1.312.844 795.299  528.348 40.336 -  244  5.808  15.818.462 
Aumento de capital ....................................  -  -  -  -  -  - - - - - 
Variação cambial .......................................  -  -  -  -  - -  - - - - 
Ajustes com títulos e valores
 mobiliários - coligadas e controladas.......  -  - -  - - - - - 
Dividendos e juros sobre capital próprio ...  -  - - - - 

 ...... - 
Saldo em 31 de dezembro de 2013 ........ 56.797 2.122 4.708.933  458.189 5.348.872 1.155.344  1.029.129  530.322 54.057 -  270  5.773  13.349.808 
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IRB - Brasil Resseguros Embaúba Holding´s Nova Marília Administração Elba Holding’s Companhia Brasileira de
S.A.(b) (g) S.A.(e) de bens Móveis e Imóveis S.A.(e) S.A.(e) Gestão de Serviços(f) Total

Dados 31 de dezembro de 2013
Capital social ..........................................................................................

 ..........................................................................................................  - 
PN...........................................................................................................  -  -  -  - 
Percentual de participação .....................................................................

.........................................................................................
 ...................................

 ...................................................................  -  -  - 
 ..................................................................................

 .....................................................................................
 .........................................................................

Saldo em 1º de janeiro de 2012 ........................................................... 473.549 77.676  155.846  337.928  - 1.044.999 
Ajustes com títulos e valores mobiliários - coligadas e controladas.......  -  - 
Dividendos e juros sobre capital próprio ................................................  - 

 ...................................................  - 
Saldo em 31 de dezembro de 2012 ..................................................... 532.518 115.708  164.171  383.093  - 1.195.490 

 .......................................................................................  -  -  -  - 
Ajustes com títulos e valores mobiliários - coligadas e controladas.......  -  - 
Dividendos e juros sobre capital próprio ................................................  - 

 ...................................................
Saldo em 31 de dezembro de 2013 ..................................................... 507.503 123.385  172.551  428.029 56.797 1.288.265 

b. Participação de não controladores

 A

 Odontoprev S.A.
Dados em 31 de dezembro de 2013  
Sede ................................................................................................................ Barueri – SP
Capital Social...................................................................................................

 ...................................................................................................................
Percentual de participação de não controladores ...........................................

..................................................................................................
.............................................

 ..........................................................................................
 ...........................................................................................

.............................................................................................
................................................................................

31 de dezembro de 2013
 ..............................................................

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos...............................................
31 de dezembro de 2012

 ..............................................................
 .....................................................................

13 Imóveis destinados à renda 
 Consolidado
 2013 2012
Custo original................................................................................................
Depreciação .................................................................................................
Provisão para perda ..................................................................................... -
Total ............................................................................................................. 616.988 572.899

14 Imobilizado
 Controladora - 2013

 
Saldo em 

2012 Aquisição Depreciação Baixa
Saldo em 

2013
 .................... - -

Bens móveis .............................. -
 ................. -

Total .......................................... 30.742 14.085 (11.007) (2.542) 31.278
 Controladora - 2012
 Saldo em 2011 Aquisição Depreciação Saldo em 2012

 .................... -
Bens móveis ..............................

 .................
Total .......................................... 31.945 8.372 (9.575) 30.742

Consolidado – 2013

 
Saldo em 

2012 Aquisição Depreciação Baixa
Saldo em 

2013
 ....................

Bens móveis ..............................
 ................ - -

 .................
Total 213.506 105.181 (33.408) (4.223) 281.056
 Consolidado - 2012
 Saldo em 2011 Aquisição Depreciação Saldo em 2012

 .....................
Bens móveis ...............................

 ................. -
 ..................

Total ........................................... 159.771 83.346 (29.611) 213.506
15 Intangível

 Controladora

 
Taxa 

amortização
Saldo em 

2012 Aquisição Amortização Baixa
Saldo em 

2013
Sistema de computação 

 ...
...................... - -

Total ..........................................  259.012 146.415 (74.366) (6.119) 324.942

 Controladora

 
Taxa 

amortização
Saldo em 

2011 Aquisição Amortização 
Saldo em 

2012
Sistema de computação 

 ...
...................... - 

Total .......................................... 100.014 198.678 (39.680) 259.012

Consolidado 

 
Taxa amor-

tização
Saldo em 

2012 Aquisição Amortização Baixa 
Saldo em 

2013
 - -

Sistema de computação 
 ...

 ..................... - - -
......................

Total ..........................................  1.061.514 352.459 (138.508) (14.435) 1.261.030
 Consolidado

 
Taxa 

amortização
Saldo em 

2011 Aquisição Amortização 
Saldo em 

2012
 - - -

Sistema de computação 
 ...

 ..................... - - -
......................

Total ..........................................  770.833 372.853 (82.172) 1.061.514

(goodwill) 

impairment
originou o ágio. 

impairment 

impairment não indicou a necessidade de 
constituição de provisão de perda.

impairment do ágio da 

WACC – Weighted Average Cost of Capital
16 Obrigações a pagar

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012

Dividendos a pagar.....................................
Participação nos lucros a pagar .................

 
 a pagar......................................................

 .............................................
 ............... -

 ......................................
Total ........................................................... 925.111 73.126 1.446.276 502.400

17 Impostos e contribuições
Controladora Consolidado

 2013 2012 2013 2012
Imposto de renda..........................................
Contribuição social .......................................

 ........................................................
PIS ................................................................

 ........................................................... - -
Total ............................................................. 25.681 52.290 1.100.411 979.438

18 Depósitos de terceiros
 Controladora – 2013

 Até 30 dias
31 a 

180 dias
Acima de 
360 dias Total

Prêmios e emolumentos ...............................
Total ............................................................. 400 129 12 541
 Controladora – 2012

 
Até 30 

dias
31 a 180 

dias
181 a 365 

dias
Acima de 
365 dias Total

Cobrança antecipada de prêmios................. - -
Prêmios e emolumentos ...............................
Total ............................................................. 576 375 83 15 1.049

 Consolidado – 2013

 
Até 30 

dias
31 a 

180 dias
181 a 365 

dias
Acima de 
365 dias Total

Cobrança antecipada de prêmios................. -
Prêmios e emolumentos ...............................

 ..........................................
Total ............................................................. 261.667 42.420 7.401 3.043 314.531
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Consolidado – 2012

 
Até 30 

dias
31 a 

180 dias
181 a 365  

dias
Acima de 
365 dias Total

Cobrança antecipada de prêmios................. -
Prêmios e emolumentos ...............................

 ..........................................
Total ............................................................. 229.904 42.032 11.351 6.915 290.202

19 Provisões técnicas e custos de aquisição diferidos
a. Composição - Seguros e Previdência complementar

 Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012

 ......... - -
 

 ........................................................................ - -
 

 ........................................................................ - -
 

 Previdência ............................................................... - -
 

 Vida ........................................................................... - -
 ........ - -

 .. - -
Provisão de IBNR .......................................................
Provisão de despesas relacionadas PDR .................. - -
Provisão de prêmios não ganhos ............................... -

................... - - -
 ........................... - - -

 .........
.....................

 .............................. - -
Provisão de despesas administrativas  ...................... - - -

 .......................................... - -
Total das provisões .................................................. 128.488 123.933 130.329.022 119.311.557

i. SUSEP

SUSEP, 

 

b. Composição – Capitalização
Consolidado

 2013 2012
 ......................................................

Provisão para resgates.................................................................................
 ..................................................................

Provisão para sorteios a pagar.....................................................................
 ............................................................................

Total ............................................................................................................. 5.900.088 5.448.701

c. Movimentação das provisões técnicas de seguros e previdência

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012
Saldo em 1º janeiro .................................... 123.933 120.032 21.016.442 16.939.281

 ......................................
Subtotal em 1º janeiro ................................ 118.283 113.975 20.547.082 16.563.556
Constituição ..................................................
Reversão ......................................................

resgates  .......................................................

 .................................................... - -
 ...

Subtotal em 31 de dezembro ..................... 123.156 118.283 21.341.258 20.547.082
 .....................................

Saldo em 31 de dezembro ......................... 128.488 123.933 22.036.695 21.016.442

 Consolidado
 2013 2012

Saldo em 1º janeiro  ................................................................................... 65.486.891 53.175.712
 ....................................

 .............................................................................
Pagamento de resgates ...............................................................................

 ......................................................................
.................................................................................

Saldo em 31 de dezembro ......................................................................... 74.522.214 65.486.891

 Consolidado
 2013 2012
Saldo em 1º janeiro  ................................................................................... 32.808.224 29.396.717

 ....................................
 .............................................................................

Pagamento de resgates ...............................................................................
 ......................................................................

.................................................................................
Saldo em 31 de dezembro ......................................................................... 33.770.113 32.808.224

 (iv) Capitalização
 Consolidado
 2013 2012
Saldo em 1º janeiro  ................................................................................... 5.448.701 4.571.294

 ......................................................
 ........................................................................
 ........................................................................

 .................................................................
Saldo em 31 de dezembro ......................................................................... 5.900.088 5.448.701

d. Movimentação dos custos de aquisição diferidos 
 Consolidado
 2013 2012
Saldo em 1º janeiro (*) ................................................................................ 1.205.089 566.029
Constituição ..................................................................................................
Reversões ....................................................................................................
Saldo em 31 de dezembro ......................................................................... 1.537.145 1.205.089

e. Desenvolvimento de sinistros

 
Controladora - Ano de aviso do sinistro

Até 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Montante estimado para os sinistros           
No ano do aviso.......................................................
Um ano após o aviso ............................................... -
Dois anos após o aviso ........................................... - -

 ........................................... - - -
........................................ - - - -

Cinco anos após o aviso ......................................... - - - - -
Seis anos após o aviso............................................ - - - - - -
Sete anos após o aviso ........................................... - - - - - - -

 ............................................ - - - - - - - -  
Estimativa dos sinistros na data base (2013) ..... 45.904 29.396 11.903 105.403 9.766 10.573 15.263 7.670 3.518 239.396
Pagamentos de sinistros efetuados .................... (45.657) (28.637) (11.667) (10.395) (6.164) (7.409) (5.481) (5.721) (1.427) (122.558)
Provisão de sinistros a liquidar ........................... 247 759 236 95.008 3.602 3.164 9.782 1.949 2.091 116.838

 Consolidado - Ano de aviso do sinistro
 Até 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Montante estimado para os sinistros           
No ano do aviso...............................................................................................
Um ano após o aviso ....................................................................................... -
Dois anos após o aviso ................................................................................... - -

 ................................................................................... - - -
................................................................................ - - - -

Cinco anos após o aviso .................................................................................  - -  - -  -
Seis anos após o aviso.................................................................................... -  - -  - -  -
Sete anos após o aviso ...................................................................................  - -  - -  - -  -

 .................................................................................... - - - - - - - - -
Estimativa dos sinistros na data-base ........................................................ 2.665.574 2.205.311 2.386.696 1.939.083 2.973.503 3.405.135 3.785.759 4.255.065 4.324.045 27.940.171

 ................................................................ (2.565.458) (2.133.514) (2.264.429) (1.745.332) (2.813.122) (3.193.769) (3.492.142) (3.722.393) (3.055.421) (24.985.580)
Provisão de sinistros a liquidar ................................................................... 100.116 71.797 122.267 193.751 160.381 211.366 293.617 532.672 1.268.624 2.954.591

 
 Controladora - Ano de aviso do sinistro

Até 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Montante estimado para os sinistros           
No ano do aviso................................................................................................
Um ano após o aviso ........................................................................................ -
Dois anos após o aviso .................................................................................... - -

 .................................................................................... - - -
................................................................................. - - - -

Cinco anos após o aviso .................................................................................. - - - - -
Seis anos após o aviso..................................................................................... - - - - - -
Sete anos após o aviso .................................................................................... - - - - - - -

 ..................................................................................... - - - - - - - -
Estimativa dos sinistros na data-base (2012) .............................................. 43.013 27.710 10.233 10.094 7.095 10.179 2.955 7.292 3.466 122.037

 .................................................................
Provisão de sinistros a liquidar .................................................................... 161 696 198 1.575 1.432 3.056 (2.260) 1.867 2.075 8.800
 Consolidado - Ano de aviso do sinistro
 Até 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
Montante estimado para os sinistros           
No ano do aviso...............................................................................................
Um ano após o aviso ....................................................................................... -
Dois anos após o aviso ................................................................................... - -

 ................................................................................... - - -
................................................................................ - - - -

Cinco anos após o aviso ................................................................................. - - - - -
Seis anos após o aviso.................................................................................... - - - - - -
Sete anos após o aviso ................................................................................... - - - - - - -

 .................................................................................... - - - - - - - -  
Estimativa dos sinistros na data-base ........................................................   2.427.939 2.029.823  2.179.053  1.693.609 2.719.242  3.253.118  3.582.428 3.914.862 4.118.527  25.918.601 

 ................................................................
Provisão de sinistros a liquidar ...................................................................   60.676 62.289  101.571  87.565  132.885 172.928  231.469  312.706  1.104.720  2.266.809 
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f. Aging de sinistros judiciais
 Controladora 2013

 Até 1 ano
De 1 a 3 

anos
Acima de 

 3 anos Total
Sinistro bruto de resseguro .................................................. 9.296

 ................................................ 8.127
 Consolidado 

 Até 1 ano
De 1 a 3 

anos
Acima de  

3 anos Total
.............................................. 1.674.026

 ................................................ 1.572.561
g. Desenvolvimento da provisão de sinistro judicial

 Controladora

 
Bruto  

resseguro
Valor do  

Resseguro
Saldo do início do exercício ........................................................................... 12.307 1.220

 .....................................................................................
 ...............................

 .........................................................
.................................................

 .................
..................................... -

 ..................
Baixa da provisão por êxito ............................................................................... -
Baixa da provisão alteração de estimativas e probabilidades ........................... -

 ..............................
Saldo final do exercício .................................................................................. 9.296 1.169
 Consolidado

 
Bruto   

resseguro
Valor do 

Resseguro
Saldo do início do exercício ........................................................................... 1.493.376 70.663

 .....................................................................................
 ...............................

 .........................................................
.................................................

 .................
......................................

.....................
Baixa da provisão por êxito ...............................................................................
Alteração da provisão alteração de estimativas e probabilidades.....................

..................................
Saldo final do exercício (*).............................................................................. 1.586.165 104.676

20 Provisões judiciais

CSLL

pessoas jurídicas em geral, em desrespeito ao princípio constitucional da isonomia.
 IRPJ

CSLL

INSS

de perda destes depósitos. Para os demais processos, a provisão 

cujos valores estão sendo discutidos judicialmente pela Companhia e suas controladas.

  Processos judiciais movidos por terceiros visando obter vínculo empregatício são provisionados com 

 Controladora
 Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º janeiro de 2013 ........................................ 285.803 12.086 49.279 347.168
Constituições ..................................................................
Reversões ......................................................................

 ....... - -
 .................................................... - -

Saldo em 31 de dezembro de 2013 ............................. 274.554 8.080 16.004 298.638

 Controladora
 Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º janeiro de 2012 ........................................ 278.909 14.976 45.217 339.102
Constituições ..................................................................
Reversões ......................................................................

 .................................................... - -
Saldo em 31 de dezembro de 2012 ............................. 285.803 12.086 49.279 347.168

Consolidado
 Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º janeiro de 2013 ........................................ 1.822.596 30.697 666.349 2.519.642
Constituições ..................................................................
Reversões ......................................................................

........... - -
Variações das provisões já constituídas por alteração 
 de estimativas e probabilidades ................................... -

 .................................................... -
Saldo em 31 dezembro de 2013 .................................. 1.527.245 36.173 702.893 2.266.311

 Consolidado
 Fiscais Trabalhistas Cíveis Total
Saldo em 1º janeiro de 2012 ........................................ 1.481.344 33.844 519.438 2.034.626
Constituições ..................................................................
Reversões ......................................................................
Variações de provisões já constituídas por alteração 
 de estimativas  e probabilidades .................................. -

 ....................................................
Saldo em 31 de dezembro de 2012 ............................. 1.822.596 30.697 666.349 2.519.642

21 Patrimônio líquido
a. Capital social e dividendos

nominal.

nos termos da legislação societária brasileira.

2013 2012
Lucro líquido do exercício ...................................................................................... 3.653.443 3.374.682
Constituição da reserva legal ....................................................................................

 ........................................................................................
Base de cálculo dos dividendos ................................................................................ 3.470.913 3.205.950
Dividendos propostos no exercício  ...........................................................................

 ......................................... 25,00% 30,47%
b. Atos societários

aprovação pela SUSEP.
c. Reservas de reavaliação

d. Reserva legal

e. Reserva estatutária

22 Demonstração do cálculo do patrimônio líquido ajustado e adequação de capital

capital adicional pertinente a risco de mercado a Companhia está apurando o capital de risco com base 

 .....................................................................................................................
 .....................................................................................................

.........................................................................................................
 .......................

 .................................................................................................................
 .......................................................................................................................

Patrimônio líquido ajustado (PLA) ........................................................................................ 1.208.071
Margem de solvência (I) ......................................................................................................... 700
Capital-base (II) ....................................................................................................................... 15.000
Capital de risco (III) ................................................................................................................ 119.882
Capital de risco de subscrição..................................................................................................

 ........................................................................................................
Capital operacional ...................................................................................................................

 .................................
Capital mínimo requerido (CMR) – (maior entre (I), (II) e (III)) ............................................ 119.882
Suficiência de capital (PLA-CMR) ......................................................................................... 1.088.189

23 Benefícios a empregados
Planos de previdência complementar

24 Transações e saldos com partes relacionadas
Controladora

 2013 2012  2013 2012
Ativo 946.529 625.771 Receitas .................................... 325.561 235.951
Disponibilidades ..................... 22 33 Comissão cosseguro cedido.. 4.273 4.461
Banco Bradesco S.A. 

 ....................
Bradesco Vida e Previdência 

 ............
Aplicações............................... 184.784 302.120 Receitas com aluguéis  ........... 210 187

Banco Bradesco S.A. 
...............

 
  de Seguros 

 ..................
Bradesco Saúde S.A. 

 .................

Equivalentes de  caixa ........... 5.308 4.621
 

 ................. -
Banco Bradesco S.A. 

 .................... Receita de juros ....................... 10 9

Valores a receber  ................... 38.849 26.326
Banco Bradesco S.A. 

 ....................
 

 
 ................................

Rateio das despesas 
 administrativas (ii) ................. 300.394 215.437

 
 ..............

Atlântica Companhia de 
 ..... -

 Bradesco Saúde S.A. 
............

 
 

 Bradesco Vida e Previdência 
.......

 
....................

 
 

Bradesco Saúde S.A. 
 .................

Atlântica Companhia de 
 -

Bradesco Vida e Previdência 
 ............

 
 ................ -

 
 .....
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Controladora
 2013 2012  2013 2012

Dividendos a receber ............. 717.566 292.671
Recuperação de Indenização 
 cosseguro cedido .................. 20.202 15.811

 
 

 ....................................
Bradesco Vida e Previdência 

 ...........
Bradesco Segprev 

 
 .................

Rateio de despesas de 
 compartilhamento de 
  infraestrutura (iii) .................. 472 46

BSP Empreendimentos 
 Imobiliários S.A. 

...................
 

 .................
Atlântica Companhia de 

 .. Despesas .................................. (57.934) (39.227)
 

................... Cosseguro cedido ................... (30.975) (30.203)
Bradesco Vida e Previdência 

 ........... - 
Bradesco Vida e Previdência 

 ............
Despesas com aluguéis  ......... (13.308) (8.940)

 
 .........

Passivo 869.690 3.843
 

 .................

Valores a pagar  ...................... 1.061 2.347
 
 .................

Atlântica Companhia de 
 .... -

 
 ......

Bradesco Auto/RE Companhia 
 

 ....................................

Paineiras Empreendimentos e 
 

 ............ -
Despesas com prestação 
 de serviços ............................. (13.560) -

Cosseguro cedido 901 1.496
 

 ...................... -
Bradesco Vida e Previdência 

 ........... Despesa com comissão .......... (67) (68)

Dividendos à pagar ................ 867.728 -
Bradesco Corretora de Seguros 

 ............ (67) (68)
Bradseg Participações S.A. ...... - Outras despesas (iv) ............... (24) (16)

   
Banco Bradesco S. A. 

 .....................
Total (ativo – passivo) ............ 76.839 621.928 Total (receita – despesa) ......... 267.627 196.724

Consolidado
2013 2012  2013 2012

Ativo ................................... 51.878.490 47.031.820 Receitas ............................ 339.399 292.934
Disponibilidades ............... 3.287 5.479 Receitas com aluguéis  ... 339.363 292.901
Banco Bradesco S.A. 

 ..............
Banco Bradesco S. A. 

 ............. 339.363 292.901
Aplicações......................... 51.803.867 46.928.467 Receita de juros ............... 36 33
Banco Bradesco S.A. 

.........
Banco Bradesco S.A. 

 .............
Equivalentes de  caixa ..... 17.536 15.274 Despesas .......................... (395.860) (239.996)
Banco Bradesco S.A. 

 .............. Despesas com Aluguéis . (8.954) (7.807)
Banco Bradesco S.A. 

 .............
Valores a receber .............. 53.800 82.600
Banco Bradesco S.A. 

 .............. Comissões ....................... (2.675) (2.923)
Bradesco Corretora de 

 
 ............

Passivo .............................. 925.859 40.867

Sinistros a pagar .............. 58.131 40.867

Baneb Corretora de 
 

 ..............
 

 ...............  
 

 
 ............. Outras despesas (iv) ....... (217) (95)

Dividendos à pagar .......... 867.728 -
Banco Bradesco S.A. 

 .............

Bradseg Participações S.A. -
Despesas com prestação 
de serviços ....................... (80.836) (33.744)

   

Companhia Brasileira de 
 

 ..............

   

 
 .............. -

 
 ..............................

Sinistros pagos................ (303.178) (195.427)
 

 
 ...........

  
 

 ..............................
Total (ativo - passivo) ....... 50.952.631 46.990.953 Total (receita - despesa) .. (56.461) 52.938

operacional das operações do produto Dental

a. Remuneração do pessoal-chave da Administração

 
Seguros.

Benefícios de curto prazo a Administradores 2013 2012
Proventos ..................................................................................................................
Encargos sociais .......................................................................................................

 ................................
Total  ......................................................................................................................... 34.744 19.500

baseada em ações para seu pessoal-chave da Administração.
b. Outros

Administração mantêm com o Banco Bradesco. 

25 Principais ramos de atuação
 Consolidado – 2013
Ramos Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização %

 ............................................
Riscos diversos  ............................................
Compreensivo residencial  ............................
Compreensivo empresarial ...........................
Riscos nomeados e operacionais .................

.........................................
..........................................................

 
 cargas  .........................................................

 ...................................
Responsabilidade civil geral  .........................
Riscos de engenharia ....................................

 ........................................
Seguros de pessoas  .....................................
Previdência riscos .........................................

 ........................................
Saúde coletivo  ..............................................
Demais  .........................................................
Total .............................................................. 23.854.321   
 Consolidado – 2012
Ramos Prêmios ganhos Sinistralidade % Comercialização %

 ............................................
Riscos diversos  ............................................
Compreensivo residencial  ............................
Compreensivo empresarial ...........................
Riscos nomeados e operacionais .................

.........................................
..........................................................

 
 cargas  .........................................................

 ...................................
Responsabilidade civil geral  .........................
Seguros de pessoas  .....................................
Previdência riscos .........................................

 ........................................
 .......................................

Saúde coletivo  ..............................................
Demais  .........................................................
Total .............................................................. 17.476.447   

26 Detalhamento das contas de resultado 
a. Prêmios emitidos líquidos

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012
Prêmios diretos.............................................................
Prêmios de cosseguros aceitos.................................... - -

 ............................................ - -
Prêmios cedidos cosseguros........................................
Prêmios de retrocessões .............................................. - -
Total ............................................................................. 420 423 22.805.582 19.603.907

b. Sinistros ocorridos
Controladora Consolidado

 2013 2012 2013 2012
Sinistros diretos ............................................................
Sinistros de cosseguros aceitos e retrocessões .......... - -

 .................................. - -
Serviço de assistência .................................................. - -
Recuperação de sinistros .............................................
Salvados e ressarcimentos .......................................... -
Variação da provisão de sinistros ocorridos mas 
 não avisados...............................................................
Total ............................................................................. (4.038) (7.526) (15.814.648) (13.448.335)

c. Custo de aquisição – Seguros
Controladora Consolidado

 2013 2012 2013 2012
Comissões sobre prêmios emitidos..............................
Comissões sobre prêmios cancelados ......................... - -
Comissões sobre prêmios restituídos .......................... - -
Comissões sobre prêmios de cosseguros cedidos ......
Despesa com inspeção de riscos ................................. - -
Comissões de riscos .................................................... - -

 ................. - -
 .......................................... -

Total ............................................................................. (215) (240) (2.284.666) (2.161.739)
d. Outras receitas e despesas operacionais – Seguros

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012
Despesas com administração de apólice ..................... - -

 ................................................. - -
Despesas de seguros ...................................................
Despesas com encargos sociais ..................................
Constituição de provisão para contingências cíveis .....

 ....
 .................... -

Total ............................................................................. (49.112) (30.143) (890.587) (759.891)
e. Resultado com operações de resseguro

Consolidado
 2013 2012

 ............................................................
 ......................................
 .....................................

Variação da provisão IBNR - Resseguro..........................................................
Participação nos lucros ....................................................................................
Total ................................................................................................................. (65.064) 43.523

f. Receitas de contribuições e prêmios de VGBL
Consolidado

 2013 2012
 ................................................................................................................
 ................................................................................................................

Previdência .......................................................................................................
Total ................................................................................................................. 20.838.371 19.706.008

g. Rendas com taxas de gestão
Consolidado

 2013 2012
 ...............................................................................................................
 ...............................................................................................................

Previdência ......................................................................................................
 .................................................................................. -

Total ................................................................................................................ 1.353.279 1.241.349
h. Custo de aquisição – Previdência e VGBL

Consolidado
 2013 2012
Despesas de corretagem e agenciamento ......................................................
Total ................................................................................................................ (191.284) (169.120)

i. Outras receitas e despesas operacionais – Previdência
Consolidado

 2013 2012
Provisão para contingências ...........................................................................

 .....................................................
 ..........................................................

Total ................................................................................................................ (242.800) (62.238)
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j. Outras receitas e despesas operacionais – Capitalização

Consolidado
 2013 2012
Receita com baixa de títulos prescritos ...........................................................
Constituição de provisão para contingências cíveis e trabalhistas .................

 ..............................................................................................................
Total ................................................................................................................ 53.644 44.061

k. Despesas administrativas

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012
Despesas com pessoal próprio ...........................

Honorários da administração ............................
 ........................................................
 .......................................................

Planos de previdência privada .........................
 ...............................................................

Despesas com serviços de terceiros ...................
 ......

Despesas com publicidade e propaganda ..........
Despesas com publicações .................................
Despesas com donativos e contribuições ...........

 ........................ - -
Despesas administrativas diversas .....................
Total .................................................................... (302.567) (203.754) (2.213.619) (2.019.300)

l. Despesas com tributos

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012
Despesas com PIS ..............................................
Reversão PIS – Anistia........................................ - -

 ......................................
 ................................ - -

 ....................
 ..............

 ............................. -
Total .................................................................... (2.915) 11.743 (703.900) (496.902)

m. Resultado financeiro
(i) Receitas financeiras

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012

 ......................
Receitas com títulos de renda variável................
Receitas com títulos de renda variável - 
 Dividendos e juros sobre capital próprio............
Receitas com operações de seguros e
 resseguros .........................................................

 
 especialmente constituídos garantidores de 
  planos de previdência  

 ................................................. - -
 

 ..............................................................
 ........................

 ..................................
Total .................................................................... 91.488 119.436 10.090.079 13.949.353
(ii) Despesas financeiras

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012

 .......................
Despesas com títulos de renda variável................. -
Despesas com títulos de renda variável 
 – dividendos e juros sobre capital próprio ............ - - -
Redução ao valor recuperável de títulos de 
 renda variável .......................................................
Despesas com operações de seguros e 
 resseguros ............................................................

 ........................... - -
 ................
 

............................................... - -
 - -

 ...........................................
 ......

 
........................................... -

 ..................................
(132.078) (109.308) (9.357.442) (8.755.502)

Total  ...................................................................... (40.590) 10.128 732.637 5.193.851

n. Resultado financeiro por categoria

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012
Ativos disponíveis para venda ................................
Ativos a valor justo por meio do resultado..............

 .......................... - -
Total ....................................................................... 38.764 67.079 6.815.696 13.531.411

o. Despesas de imposto de renda e contribuição social

Controladora Consolidado
 2013 2012 2013 2012
Imposos diferidos     

 
 adições temporárias .............................................
Impostos correntes  
Imposto de renda e contribuição social devidos.....
Imposto de renda e contribuição social 
 devidos ................................................................ 70.690 8.327 (2.189.511) (2.062.441)

27 Reconciliação da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social
 Controladora
 2013 2012
Resultado antes de impostos e participações ............................................. 3.599.366 3.381.255

 
 respectivamente ..............................................................................................

 ....................
Participações no resultado .............................................................................
Doações, patrocínios e brindes ......................................................................
Contribuição entidade de classe ....................................................................
Dividendos ......................................................................................................

 .............................................................................................................
 ...........................................

Imposto de renda e contribuição social do exercício .................................. 70.690 8.327
Alíquota efetiva ................................................................................................ 1,96% 0,25%

 Consolidado
 2013 2012
Resultado antes de impostos e participações ............................................. 6.020.135 5.590.175

..................................

 ....................
Participações no resultado .............................................................................

 .............................................................................
 ....................................................................... -

Doações e patrocínios  ...................................................................................
Contribuição entidade de classe ....................................................................
Dividendos ......................................................................................................

 ................................................................................................
 ...........................................

Imposto de renda e contribuição social do exercício .................................. (2.189.511) (2.062.441)
Alíquota efetiva ................................................................................................ 36,37% 36,89%

28 Informações complementares
a. Resultado patrimonial

b. Eventos subsequentes

29 Outras Informações
a.

brasileiras aos padrões internacionais;

conclusiva. Em uma avaliação preliminar, não haverá impactos relevantes.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos Administradores e Acionistas da
Bradesco Seguros S.A.
São Paulo - SP 

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas

demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles 

Responsabilidade dos auditores independentes 

estão livres de distorção relevante. 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 

dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 

Opinião 

supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 
Demonstração do valor adicionado

apresentada, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em 
conjunto.
Reapresentação dos valores correspondentes

relacionada a esses assuntos.

Contadora  

Water Port S/A Engenharia e Saneamento
CNPJ nº 01.918.032/0001-33
Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial 31/12/2013
Ativo    31/12/2013      31/12/2012
Ativo Circulante
Caixa  1.534,01   1.534,01
Bancos  8.750,78   25.397,16
Aplicação Financeira  355.892,07   204.532,23
Total do Disponível  366.176,86   231.463,40
Contas a Receber  766.339,29   894.644,24
Impostos a Recuperar  147.142,67   792,39
Outros Créditos  750,00   16.925,77
Total de Valores A Receber  914.231,96   912.362,40
Total Ativo Circulante  1.280.408,82   1.143.825,80
Ativo não Circulante
Valores a Receber  1.706,00   -
Total de Valores A Receber  1.706,00   -
Imobilizado -  46.002.971,89
(-) Depreciação Acumulada -  (9.837.029,39)
Total Imobilizado -  36.165.942,50
Obras em Andamento  -  2.350.854,89
Intagível  1.048,20   5.334,61
(-) Amortização -  (865,72)
Total do Intangível  1.048,20   4.468,89
Total Ativo não Circulante        2.754,20   38.521.266,28
Total Ativo  1.283.163,02   39.665.092,08

Passivo      31/12/2013       31/12/2012
Passivo Circulante
Fornecedores  3.527,22   203.242,97
Obrigações com Pessoal  157.208,77   98.941,27
Obrigações Fiscais  131.456,03   148.315,56
Obrigações Sociais  36.155,48   32.589,27
Provisão de IRPJ -  4.697,24
Provisão de CSLL  16.162,06   47.396,07
Total Passivo Circulante  344.509,56   535.182,38
Passivo Não Circulante
Dividendos a Pagar -  539.812,21
Total Passivo não Circulante -  539.812,21
Patrimônio Líquido
Capital Social  100.000,00   20.185.000,00
Reserva Legal -  4.037.000,00
Resultados Acumulados  38.490.097,49   10.037.941,20
Resultado do Período  (32.751.256,24)  18.794.640,04
Distribuição de Lucros  (4.900.187,79)  (10.037.941,20)
Distribuição Antecip.de Lucros -  (3.900.030,94)
Destinação Reserva Legal -  (526.511,61)
Total do Patrimônio Líquido      938.653,46   38.590.097,49
Total Passivo   1.283.163,02   39.665.092,08

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 31/12/2013
Histórico  Capital Social Reserva Legal Resultados Acumulados                 Total
Saldo em 31/12/2012  20.185.000,00   4.037.000,00   14.368.097,49   38.590.097,49
Reversões  (20.085.000,00)  (4.037.000,00)  24.122.000,00  -
Resultado do Exercício 2013 - -  (32.751.256,24)  (32.751.256,24)
Lucros Distribuídos de 2013                        -                        -                   (4.900.187,79)  (4.900.187,79)
Saldo em 31/12/2013       100.000,00                         -                        838.653,46        938.653,46

Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/2013
Receitas      31/12/2013      31/12/2012
Prestação de Serviço-Esgoto  2.946.926,03   19.302.400,06
Venda-Água  7.801.135,57   10.669.557,47
Total de Receitas  10.748.061,60   29.971.957,53
(-)Deduções Da Receita
ISS  (274,20)  (666,47)
PIS  (69.862,41)  (194.817,72)
Cofins  (322.441,85)  (899.158,72)
ICMS  (518.598,68)  (1.920.520,35)
Total de Deduções da Receita  (911.177,14)  (3.015.163,26)
Receita Líquida  9.836.884,46   26.956.794,27
Custos Operacionais
Custos-Esgoto  (2.244.945,44)  (2.385.809,78)
Custos-Água  (1.452.764,91)  (1.632.962,09)
Total de Custos  (3.697.710,35)  (4.018.771,87)
Lucro Bruto  6.139.174,11   22.938.022,40
Despesas Operacionais
Despesas administrativas  (792.701,35)  (1.007.878,58)
Despesas com Pessoal  (464.335,07)  (634.444,61)
Despesas com Encargos  (127.320,54)  (85.362,52)
Despesas Tributárias  (30.084,92)  (55.736,79)
Depereciação/Amortização  (6.420,59)  (7.894,79)
Despesas Indedutiveis   (3.070,92)  (152,64)
Total de Despesas Operacionais  (1.423.933,39)  (1.791.469,93)
Resultado Operacional  4.715.240,72   21.146.552,47
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras  21.357,29   99.194,59
Despesas Financeiras  (1.387,59)  (1.612,50)
Total de Resultado Financeiro  19.969,70   97.582,09
Custo Bens Ativo Imobilizado  (36.942.192,22) -
Total de Outros Result. Operacionais  (36.942.192,22) -
Resultado Antes da Contrib. social  (32.206.981,80)  21.244.134,56
Contribuição Social  (171.075,66)  (682.991,50)
Resultado Antes do Imposto de Renda  (32.378.057,46)  20.561.143,06
Imposto de Renda     (373.198,78) (1.766.503,02) 
Resultado do Período  (32.751.256,24)  18.794.640,04

Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2013
Fluxo de Caixa das Ativ. Operacionais      31/12/2013       31/12/2012
Lucro Líquido do Período  (32.751.256,24)  18.794.640,04
Ajustes para Conciliação com Caixa
(+)Depreciação  1.600.388,08   1.842.321,87
Lucro Ajustado  (31.150.868,16)  20.636.961,91
(Aumento) Redução do Ativo
Variação em Contas a Receber  128.304,95   1.582.441,56
Variação em Impostos a Compensar  (146.350,28)  2.406,15
Variação em Outras Contas a Receber  14.469,77   (14.095,52)
    (3.575,56)  1.570.752,19
(Aumento) Redução do Passivo
Variação em Fornecedores  (199.715,75)  176.261,76
Variação em Obrig. Trabalhistas e Sociais  61.833,71   (34.248,15)
Variação em Obrigações Fiscais  (52.790,78)  (169.221,12)
Variação em Outras Contas a Pagar  (539.812,21) -
Variação em Resultado Diferido -  (67.040,79)
    (730.485,03)  (94.248,30)
Caixa Gerado Nas Operações   (31.884.928,75)  22.113.465,80
Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado  (22.362,22)  (2.387.637,91)
Alienação de Imobilizado   36.942.192,22 
    36.919.830,00   (2.387.637,91)
Atividades de Financiamentos
Pagamentos de Dividendos  (4.900.187,79) (19.510.000,00)
    (4.900.187,79)  (19.510.000,00)
Variação das Disponibilidades  134.713,46   215.827,89
Demonstrado com Segue:
Caixa e Equiv. de Cxa. Início do Período  231.463,40   15.635,51
Caixa e Equiv. de Cxa. Fim do Período  366.176,86   231.463,40
Variação das Disponibilidades  134.713,46   215.827,89

1.Contexto Operacional - A Companhia teve até 31 de Outubro por propó-
sito específico e objeto social a prestação de serviços necessários a dispo-
nibilização de água potável e a execução das obras de construção do Sis-
tema Integrado de Água e Esgoto na Margem Direita do Porto de Santos, 
assim como a prestação de serviços complementares e a execução de ativi-
dades acessórias, em conformidade com o objeto do Contrato DP/31.2002, 
firmado entre a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP e o 
Consórcio Water Port, em 26 de setembro de 2002, podendo, para tanto, 
construir redes de distribuição, coleta e sistemas de tratamento de água e 
esgoto, incluindo a captação de água através de poços ou em mananciais 
de superfície, conforme Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinária 
realizadas em 29/04/2005 e retificada pela Assembléia Geral Extraordinária 
de 17/02/2006, ambas registradas na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo. No dia 27 de setembro de 2012, assinamos com a CODESP o quinto 
aditamento ao Contrato DP/31.2002. Este aditivo estendeu o prazo contra-
tual de gerenciamento e operação do sistema de abastecimento de água 
potável e tratamento de esgoto da margem direita do Porto de Santos por 
12 meses. No dia 22/03/2013, renovamos junto ao Corpo de Bombeiros-
-Policia Militar do Estado de São Paulo o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros) registrado sob n°. 0079313, n°. de vistoria 0611/139/13. Este 
AVCB tem validade de 03 anos. No dia 17 de abril de 2013 obtivemos junto 
à Cetesb a Licença de Operação de uma ETA Compacta de 60m³/h regis-
trada sob o n°. 18002027. Esta LO tem validade de 05 anos. Em Julho de 
2013 a Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP realizou pro-
cesso licitatório para a Concorrência N° 09/2013, buscando a melhor pro-
posta para a Operação, Manutenção e Conservação dos Sistemas para Tra-
tamento e Disponibilização de Água Potável, Coleta, Tratamento e Descarte 
de Esgoto Doméstico, Produção e Distribuição de Água de Reuso, e Reali-
zação de Exames Laboratoriais da Água Potável, Água de Reuso e Efluen-
tes do Porto de Santos, pelo prazo de 60 meses. A Water Port entregou 
proposta, tendo sido classificada em quarto lugar. No dia 02/11/2013, assi-
namos com a CODESP o Contrato Emergencial DP/77.2013. Este contrato 
teve prazo de 180 dias, em caráter emergencial. O objeto contratual passou, 
então, a ser os serviços de gerenciamento e operação do sistema atual de 
abastecimento de água potável e tratamento de esgoto da margem direita 
do Porto de Santos. 2.Apresentação das Demonstrações Financeiras - 
As Demonstrações Financeiras são elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis emanadas da legislação societária brasileira e no pressuposto da 
continuidade normal dos negócios da Empresa, que contempla a realização 
dos ativos e liquidação dos passivos durante o curso normal dos negócios 
e, portanto, não incluem quaisquer ajustes referentes à recuperação e clas-

Diretoria
Joel Musman 

Diretor Presidente CPF 519.618.576-34
Elaine Mendes Vilela

Contadora CRC1SP217297/O-4

Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia WATER PORT S/A Engenharia e Saneamento, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resul-
tado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como 
o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração 
sobre as demonstrações contábeis - A administração da Companhia é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade 
dos auditores independentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstra-
ções contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja 
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão 
livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas 

Notas Explicativas 31/12/2013
sificação dos passivos que possam ser necessários. A Lei 11.638/07 e a 
Medida Provisória 449/08 modificam a Lei 6.404/76 em aspectos relati-
vos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. A Empresa 
optou elaborar Balanço Patrimonial de transição em 01/01/2008 conforme 
Resolução 1159 do CFC. Para adequar-se às novas práticas contábeis, 
adequamos às seguintes determinações de aplicações retrospectivas. 1 
- Criou a conta de Intangível para Marcas e Patentes e Direito de Uso de 
Software. 2 - Não existem estoques e nem reavaliação do Ativo 3 - Os 
adiantamentos são somente adiantamentos de férias de funcionários por 
isso não criou o Ativo Diferido. 4 - Em substituição a Origem e Aplicação 
de Recursos criaram o Fluxo de Caixa. 3.Sumário das Principais Prá-
ticas Contábeis - As principais práticas contábeis estão sumarizadas a 
seguir: a) As Aplicações Financeiras são registradas ao custo, acrescido 
das receitas incorridas até a data do balanço. b) Os bens do Ativo Imobi-
lizado são registrados ao custo de aquisição. As depreciações são calcu-
ladas pelo método linear, às seguintes taxas anuais: Móveis e Utensílios, 
Instalações e Equipamento de Comunicação - 10%; Aparelhos Celulares 
e Computadores - 20%; Benfeitoria em Imóveis de Terceiros - 4%. A Water 
Port baseia a depreciação de seu investimento nas condições contratuais 
junto a Contratante, com a expectativa de extensão de longo prazo. No dia 
31/10/2013, conforme contrato DP/31.2002 firmado no dia 26/09/2002, o 
ativo imobilizado foi transferido, sem qualquer ônus, para a CODESP. c) Os 
Passivos Circulantes e não Circulantes estão demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis. d) As Receitas provêm de notas faturadas refe-
rentes à prestação de serviço de tratamento de esgoto e/ou venda de água. 
e) O único cliente da sociedade é a CODESP que paga no mês seguinte 
na data de vencimento da Fatura. Motivo pelo qual não criou o Fundo de 
Devedores Duvidosos. f) Os Fornecedores são de valores pequenos e 
referem-se a compras da Administração e Manutenção. g) Os impostos e 
contribuições são provisionados pelo regime de competência e são pagos 
no vencimento. h) As Provisões de IRPJ e CSLL foram feitas pela opção do 
Lucro Presumido. i) Apuração do Resultado. O Resultado das operações 
(Receitas, custos e despesas) é apurado de acordo com o regime contábil 
de competência dos exercícios. j) Estoques: a sociedade não tem estoques. 
k) Aspectos Fiscais: Os registros contábeis e as operações da empresa 
estão sujeitos ao exame pelas autoridades fiscais, durante prazos prescri-
cionais variáveis, consoante legislação especifica aplicável. 4.Do Capital 
Social - O Capital Social totalmente subscrito é de R$ 100.000,00 repre-
sentados por 100.000 de ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 27/11/2013 o capital 
foi reduzido em R$ 20.085.000,00 absorvendo o Prejuízo do Exercício. 

Parecer dos Auditores Independentes 31/12/2013

demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o audi-
tor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis da companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas 
não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. Uma auditoria 
inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-
tábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas 
em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Opinião - Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia WATER PORT S/A Engenharia 
e Saneamento em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil às pequenas e médias 
empresas. (NBC TG 1000). 

Santos, 31 de Janeiro de 2014.
Francisco Ignácio Brandi Prado - AUDITOR CT-CRC/SP 1SP 053562/O-6

Prado Oliveira Auditores Associados Ltda - CRC/SP 2SP 014679/O-6
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